
  
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВАРАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

ЗАБОЛОТТІВСЬКА ГІМНАЗІЯ 

 

                                                                НАКАЗ 

 

31 серпня 2022 року   с. Заболоття   №10 а/г  

 

 

Про затвердження Порядку дій 

адміністрації і працівників Заболоттівської  

гімназії Вараської міської  

територіальної громади під  

час повітряної тривоги 

 

 Відповідно до частини третьої статті 43 Конституції України, статті 153 

Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону праці» та 

на виконання розпорядження міського голови від 26.08.2022 № 175-Род-22–

1100, наказу  управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради  

«Про затвердження Порядку дій керівників, працівників закладів та установ 

освіти Вараської міської територіальної громади під час повітряної тривоги.» 

від 31.08.2022. №77, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Затвердити Порядок дій  адміністрації, працівників  Заболоттівської 

гімназії  Вараської міської територіальної громади під час повітряної тривоги 

відповідно до додатку (додається). 

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з навчально-

виховної роботи Заболоттівської гімназії Вараської  міської територіальної 

громади Ірину ГУГАЙЛО.  

 

 

 Директор гімназії                                       Надія СКІБЧИК 

 

 

 



Додаток 

до наказу Заболоттівської 

гімназії Вараської 

міської  територіальної громади 

31.08.2022 № 10 а/г 

 

 

ПОРЯДОК 

дій адміністрації, працівників закладу Заболоттівської гімназії Вараської 

міської територіальної громади під час повітряної тривоги 

 

 У разі спрацювання системи оповіщення та оголошення повітряної 

тривоги чи іншої загрози безпеці на території Вараської міської 

територіальної громади, села Заболоття адміністрація, працівники закладу 

Заболоттівської гімназії Вараської міської територіальної громади повинні: 

 1. Негайно покинути робоче місце після сигналу системи оповіщення 

про повітряну тривогу чи іншу загрозу безпеці громадян та прямувати до 

укриттів. При цьому приміщення гімназії повинні покинути усі відвідувачі. У 

разі необхідності працівники гімназії допомагають відвідувачам організовано 

прослідувати до укриття. 

 2. Перебувати в укритті впродовж усього часу повітряної тривоги чи 

іншої загрози безпеці громадян та не покидати його до оголошення про 

відбій тривоги. 

           3. У випадку відсутності укриття працівники гімназії  повинні 

скористатися найближчим безпечним місцем або правилом «двох стін» 

 4. Повернутися на робоче місце і продовжити роботу не раніше 

офіційного оголошення про відбій тривоги. 

  

 Примітка: У разі відсутності/не спрацювання системи оповіщення- 

працівникам слід керуватися сповіщеннями спеціальних програм/мобільних 

додатків та неухильно дотримуватися зазначеного Порядку дій. 

 

 

 Директор гімназії                                         Надія СКІБЧИК 

 


