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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

20 року м. Івано-Франківськ №

Про організацію і ведення 
цивільного захисту університету

У відповідності до статті 20 Кодексу Цивільного захисту України від 02.10.2012 р. 
№5403-УІ. постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. №11 «Про затвердження 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.06.2013р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях», постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013р. 
№787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного 
захисту», наказу МОН від 21.11.2016р. №1400 «Про затвердження Положення про 
функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у 
надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 
цивільного захисту», в зв ’язку із кадровими змінами в Івано-Франківському національному 
медичному університеті

НАКАЗУЮ :
1. Затвердити та ввести в дію Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій 

Університету, що додається.
2. Затвердити персональний склад комісії з питань надзвичайних ситуацій 

Університету в складі:______________________________________________________
№
з/гі Прізвище, ім ’я, по батькові Посада

1 РОЖКО М икола Михайлович Ректор - голова комісії

2 ЕРСТЕНЮ К Еанна 
М ихайлівна

Перша проректорка закладу вищої освіти 
заступник голови комісії

3 ПТАШ НИК Алла Ю ріївна Начальниця служби цивільного захисту - секретар 
комісії

4 КОБРИН Тарас Зіновійович Проректор закладу вищої освіти з науково- 
педагогічної та лікувальної роботи - член комісії

5 ВАНДЖУРА Ігор Ю рійович Заступник ректора закладу вищої освіти з виховної 
роботи - член комісії



6 ЯЦИШ ИН Роман Іванович Декан медичного факультету - член комісії

7
БУГЕРЧУК 
Олександр Вікторович

Декан стоматологічного факультету - член комісії

8 ФЕДЯК Ірина Орестівна Декан фармацевтичного факультету - член комісії

9 БУЛЬБУК Олександр Іванович Директор закладу фахової передвищої освіти 
фахового медичного коледжу - член комісії

10 ХОМУТ
Уляна Володимирівна Начальниця юридичного відділу - член комісії

11 МАЦЬКЕВИЧ 
Катерина Михайлівна Головний бухгалтер - член комісії

12 СКУСЯК
Тетяна Володимирівна

Інженер з охорони праці та протипожежної 
безпеки- член комісії

3. Затвердити та ввести в дію Положення про комісію з питань евакуації 
Університету, що додається.

 4. Затвердити персональний склад комісії з питань евакуації Університету в складі:
№
з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада

1 ВАНДЖУРА Ігор Ю рійович Заступник ректора закладу вищої освіти з виховної 
роботи доцент - голова комісії

2 ПРОЦИК Андрій 
Любомирович

Доцент закладу вищої освіти кафедри інфекційних 
хвороб та епідеміології - секретар комісії

3 ГРИНІШ АК Оксана Романівна В.о. начальника відділу кадрів - член комісії

4 ЗАЯІДЬ Любомир 
М ирославович

Голова профкому співробітників університету, 
завідувач кафедри патофізіології - член комісії

5 СОЛОДЖУК Юрій Іванович Голова профкому студентів, асистент кафедри 
стоматології післядипломної освіти - член комісії

6 Ш ТОГРИН Галина Петрівна Завідувачка гуртожитку № 1 - член комісії

7 ДАНИЛІВ Олександра 
Григорівна Завідувачка гуртожитку № 2 - член комісії

8 ШПАК Оксана Іванівна Завідувачка гуртожитку № 3 - член комісії

9 ДЕИЧАКІВСЬКА Лілія 
Несторівна Завідувачка гуртожитку № 4 - член комісії

5. Затвердити Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Університету, іцо додається.

6. Затвердити персональний склад штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Університету в складі:_______________ ____________

№
з/п Прізвище, ім ’я, по батькові Посада

1 ТИПУСЯК 
Тетяна М иколаївна

Помічниця ректора закладу вищої освіти - керівник 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

2 ПТАШ НИК 
Алла Ю ріївна

Начальниця служби цивільного захисту - 
начальниця штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації

3 СЕРГЕЄВ 
Іван Леонідович

Головний інженер - член комісії з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації



4 ГРУШ ЕВСЬКИЙ 
Роман Євгенійович

Начальник відділу інформаційно-аналітичного 
забезпечення - член комісії з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації

5 ЗАГАЙКЕВИЧ 
Ігор Степанович

Викладач закладу вищої освіти кафедри медицини 
катастроф та військової медицини - член комісії з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

6 МАСИЧ 
Ігор Тарасович

Начальник відділу військово-мобілізаційного 
підрозділу - член комісії з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації

7
НАДРАГА 
Іван Теодорович

Інженер енергетик - член комісії з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації

8 СКУСЯК
Тетяна Володимирівна

Інженер з охорони праці та протипожежної 
безпеки - член комісії з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації

7. Затвердити Положення про ланку охорони публічного (громадського) порядку 
цивільного захисту Університету, що додається.

8. Затвердити Положення про рятувальну ланку цивільного захисту Університету, що 
додається.

9. Затвердити Положення про аварійно-технічну ланку цивільного захисту 
Університету, що додається.

10. Затвердити Положення про ланку обслуговування захисної споруди цивільного 
захисту Університету, що додається.

11. Затвердити Положення про санітарну дружину цивільного захисту Університету, 
що додається.

12. Затвердити Списки особового складу формувань цивільного захисту Університету:
1) ланка охорони публічного (громадського) порядку:

№
з/п

Назва посади у 
формуванні

Прізвище, ім ’я, 
по батькові Посада за місцем роботи

1 Командир ланки
КОРОБЕНЮ К
Михайло
Володимирович

Начальник відділу сторожевої охорони

2 Охоронець МИХАЙЛЕНКО 
Роман Іванович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
фізичної реабілітації, ерготерапії та 
фізичного виховання

О
3 Охоронець МИХАЛЬЧУК Роман 

Васильович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
фізичної реабілітації, ерготерапії та 
фізичного виховання

4 Охоронець ЗІНЧЕНКО Наталія 
Миколаївна

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
фізичної реабілітації, ерготерапії та 
фізичного виховання

5 Охоронець ЙОСИПЕНКО Лідія 
Юліанівна

Старший викладач закладу вищої освіти 
кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії та фізичного виховання

6 Патрульний МОРСЬКА Ліліана 
Василівна

Викладач закладу фахової передвищої 
освіти кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії та фізичного виховання

7 Патрульний ПЕЧЕНЮК 
Володимир Іванович Завідуючий НПЦ "Фармація"

8 Патрульний АТАМАНЮ К Олег 
Юрійович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
хірургії після дипломної освіти



9 Патрульний ПЕРЕПЕЧКО Оксана 
Богданівна

Провідний інженер з охорони праці

10 Патрульний ЦЮ ЦЬМАЦЬ Ігор 
Володимирович

Провідний інженер відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення

2) рятувальна ланка:
№
з/п

Назва посади у 
формуванні

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада за місцем роботи

1 Командир ланки РАЧКЕВИЧ Сергій 
Іванович

Верстатник деревообробних верстатів 
столярно-меблевої майстерні

2 Рятувальник САВ’ЯК Володимир 
Іванович

Верстатник деревообробних верстатів 
столярно-меблевої майстерні

3 Рятувальник ТКАЧИШ ИН Ігор 
Михайлович

Верстатник деревообробних верстатів 
столярно-меблевої майстерні

4 Рятувальник ТКАЧУК Володимир 
Омелянович

Верстатник деревообробних верстатів 
столярно-меблевої майстерні

5 Рятувальник КАПУЩ АК Михайло 
Іванович

Верстатник деревообробних верстатів 
столярно-меблевої майстерні

6 Рятувальник ГРИНЬКІВ Василь 
Володимирович

Верстатник деревообробних верстатів 
столярно-меблевої майстерні

3) аварійно-технічна ланка:
№
з/п

Назва посади у 
формуванні

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада за місцем роботи

1 Командир ланки СТЕЦЬКО Богдан 
Васильович

Провідний інженер-будівельник 
господарського відділу

2 Слюсар-
сантехнік

Ж АРСЬКИИ Андрій 
Дмитрович

Слюсар-сантехнік господарського 
відділу

3 Слюсар-
сантехнік

КОЦЮ ЛИМ Іван 
Іванович

Слюсар-сантехнік господарського 
відділу

4 Електрик НАДРАГА Ярослав 
Федорович Електрик господарського відділу

5 Електрик ЯВНИИ Микола 
Федорович Електрик господарського відділу

6 Водій БАГРИНОВСЬКИИ 
В ’ячеслав Леонідович

Водій автотранспортних засобів 
машинно-транспортної дільниці

4) ланка з обслуговування захисної споруди цивільного захисту:
№
з/п

Назва посади у 
формуванні

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада за місцем роботи

1 Командир ланки ОЛЕКСИН Людмила 
Йосипівна Комендант центрального корпусу

2 Розвідник-хімік МЕЛЬНИК Дмитро 
Олександрович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
хімії фармацевтичного аналізу та ПО

3 Розвідник-
дозиметрист

СТАРЧЕНКО Віктор 
Валерійович Асистент кафедри дитячої стоматології

4

Слюсар з 
обслуговування 
та ремонту 
систем 
вентиляції

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Іван 
Степанович

Робітник з комплексного 
обслуговування та ремонту будівель 
БМД

5 Слюсар-
сантехнік

ФОМЕНКО Віктор 
Олександрович

Слюсар-сантехнік господарського 
відділу



6 Електрик ВАКАЛЮ К Микола 
Васильович

Робітник з комплексного 
обслуговування та ремонту будівель 
БМД

7 Комірник-
роздавальник

ТИСЬОЖНА Наталія 
Дмитрівна

Прибиральниця службових приміщень 
центрального корпусу

8 Контролер ХАНЕНКО Олександр 
Богданович

Викладач закладу вищої освіти кафедри 
медицини катастроф військової 
медицини

9 Сандружинник ОРИНЧАК Віктор 
Андрійович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
загальної хірургії

10 Сандружинник ПЮ РИК Маркіян 
Васильович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
хірургії післядипломної освіти

5) санітарна дружина:
№
з/п

Назва посади у 
формуванні

Прізвище, ім ’я, по 
батькові Посада за місцем роботи

1
Командир
санітарної
дружини

ФАБРИКА Роберт 
Романович

Старший викладач закладу вищої освіти 
кафедри медицини катастроф та 
військової медицини

2
Заступник
командира
дружини

ФЕДОРКІВ Наталія 
Борисівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
соціальної медицини та громадського 
здоров’я

3
Командир 
санітарної 
ланки № 1

ЛУЧКО Ігор 
Миколайович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
фізіології

4 Сандружинник КОЗАК Ігор Іванович

Начальник відділу обліку експлуатації, 
збереження, обслуговування та ремонту 
озброєння та військової техніки кафедри 
медицини катастроф та військової 
медицини

5 Сандружинник САГ АН Назар 
Тарасович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
патофізіології

6 Сандружинниця ОГІЄНКО Тетяна 
Ю ріївна

Асистент кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології

7 Сандружинниця ШОВКОВА Наталія 
Іванівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
дитячої стоматології

8
Командир 
санітарної 
ланки № 2

ФЕДОРАХ
Володимир
Миколайович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
клінічної анатомії та оперативної 
хірургії

9 Сандружинник ЯЩИШИН Зіновій 
Миколайович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
патофізіології

10 Сандружинник ЮРКІВ Ігор 
Яремович

Старший лаборант кафедри 
патофізіології

11 Сандружинниця САВЧУК Лілія 
М ар’янівна

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
соціальної медицини та громадського 
здоров’я

12 Сандружинниця ГОЛУБ Світлана 
Володимирівна

Лаборант кафедри соціальної медицини 
та громадського здоров’я

13
Командир 
санітарної 
ланки № 3

ІВАНОЧКО Василь 
Михайлович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
анатомії людини



14 Сандружинник МІСЬКІВ Василь 
Андрійович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
анатомії людини

15 Сандружинник
ЛАБІИ Ю рій 
Анатолійович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
дитячої стоматології

16 Сандружинниця ПАВЛЮК Наталія 
Василівна Асистент кафедри мікробіології

17 Сандружинниця СИРОТИНСЬКА 
Ірина Дмитрівна

Доцент закладу вищої освіти біологічної 
та медичної хімії імені академіка 
Г.О.Бабенка

18
Командир 
санітарної 
ланки № 4

КАВИН Василь 
Олексійович

Доцент закладу вищої освіти кафедри 
клінічної анатомії та оперативної 
хірургії

19 Сандружинник ПРИЙМАК Тарас 
Володимирович Асистент кафедри анатомії людини

20 Сандружинниця БАЗАЛИЦЬКА 
Олександра Василівна

Асистент кафедри гістології, цитології 
та ембріології

21 Сандружинниця СЛОБОДЯН Зоряна 
Олексіївна

Асистент кафедри біологічної та 
медичної хімії імені академіка 
Г.О.Бабенка

22 Сандружинниця МАРКІВ Інна 
Миколаївна

Асистент кафедри гістології, цитології 
та ембріології

13. Затвердити та ввести в дію Положення про проведення інструктажів, навчання та 
перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях Університету, що додається.

14. Начальниці служби цивільного захисту Аллі Пташник забезпечити:
1) функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією та здійсненням заходів цивільного захисту та вести його облік в 
Університеті;

2) проведення спеціального навчання особам, які залучаються до проведення 
інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної 
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

3) проходження інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 
надзвичайних ситуаціях працівниками університету під час прийняття на роботу.
15. М атеріально-технічне забезпечення заходів з питань цивільного захисту покласти 

на заступника ректора закладу вищої освіти з виховної роботи Ігоря Ванджуру.
16. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

об’єктового рівня помічницю ректора закладу вищої освіти Тетяну Типусяк.
17. Відповідальність за оповіщення осіб керівного складу та фахівців Університету, 

обробку, прийом та передачу інформації з питань цивільного захисту покласти на секретаря 
ректора Вікторію Сорочинську.

18. Помічниці ректора закладу вищої освіти Тетяні Типусяк забезпечити 
облаштування пунктів управління Університетом:

1) основний пункт управління -  кабінет ректора (приймальня);
2) запасний пункт управління -  протирадіаційне укриття (ПРУ), підвальне приміщення 

центрального корпусу.
19. Завідуючій канцелярією та-архівом М арії Крайник, довести даний наказ до відома 

особового складу, а до відповідальних осіб під підпис.
20. Контроль за виконання^ нак;ізу залишаю за собою.

Ректор Микола РОЖКО


