
 

ВИКОНКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

м. Первомайський 

 04.01. 2021              № 35 

Про підсумки роботи з цивільного 

захисту     в закладах     освіти   

Первомайської міської ради у  

2020 році та основні  заходи  

цивільного захисту на 2021 рік 

 

  На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 

року №5403-VI, Положення про функціональну підсистему (Наказ МОН 

України №1400 від 21.11.2016. "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"), 

Постанови КМУ від 26 червня 2013 року № 444 «Порядок здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу МОН України від 

15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1659-р «Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік» з метою зробити 

аналіз роботи з цивільного захисту за 2020 рік та затвердити план основних 

заходів цивільного захисту на 2021 рік. 

   Протягом року в закладах освіти проведена певна робота з питань цивільного 

захисту,  був розроблений план основних заходів цивільного захисту відділу 

освіти на 2020 рік, скореговані плани цивільного захисту закладів загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Протягом січня 2020 року була 

оновлена обов’язкова документація з різних питань ЦЗ, плани дій членів 

трудового колективу, учнів та вихованців під час оповіщення надзвичайних 

ситуацій природного, техногенного та військового характеру у мирний та 

військовий час, матеріали для занять з членами трудового колективу з питань 

першої медичної допомоги у разі травмування, переломів різного характеру, 

карти-схеми евакуацій під час оголошення надзвичайних ситуацій. 

   У  листопаді 2020 проведено «Тиждень безпеки дитини» в закладах 

дошкільної освіти. Згідно графіку в закладах освіти проведені бесіди щодо 



запобіганню дитячого травматизму, у т. ч на водних об’єктах, на залізничному 

транспорті, на льоду. В усіх закладах розроблено та затверджено плани заходів 

щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. З учасниками освітнього процесу проведено бесіди та 

роз’яснювальна робота  щодо дотримання безпеки під час новорічних та 

різдвяних свят. 

   У 2020 році в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти за бюджетні, позабюджетні, спонсорські та батьківські кошти проведені 

роботи з протипожежного захисту, а саме: 

- в усіх закладах дошкільної освіти обладнано щитові протипожежними 

дверима; 

- всі заклади освіти обладнано сигнальними світильниками «Вихід»; 

- всі заклади дошкільної освіти обладнано системою оповіщення; 

- в ЗДО №14 проведено заміну пожежних кранів та рукавів; 

-проведено замір опору ізоляції електромереж та пристроїв блискавкозахисту; 

-придбано 16 вогнегасників, проведено технічне опосвідчення  вогнегасників; 

-розроблена проектно-кошторисна документація для створення та 

влаштування автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах закладів 

дошкільної освіти. 

  Проведено відповідно тематичному плану на 2020 рік заходи ЦО (ЦЗ), 

теоретичні заняття з керівним складом  шкіл, дошкільних та позашкільних 

закладів освіти, з учителями, робітниками і службовцями. З учнями 1 – 9  

класів заняття з ЦЗ проводились згідно Програми "Основи здоров‘я". Заняття 

з учнями 10-11 класів з ЦЗ проводилась згідно регіональної Програми 

допризовної підготовки, заняття з медико – санітарної підготовки  10-11 класів 

– згідно Програми предмету «Захист України» В усіх ліцеях обладнано 

куточки цивільного захисту. 

  В той же час: 

- потребують оновлення списки працівників закладів;                                      

- недоведені під розпис обов`язки до керівного складу невоєнізованих 

формувань;                        

-  у більшості ЗДО потребує систематизації документація ЦЗ.                              -

- загальна забезпеченість закладів освіти складає 68% 

   Враховуючи вищезазначене, вірогідність виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та і природничого характеру, можливих терористичних 

актів, переведення системи освіти з мирного на особливий період, з метою 

удосконалення системи готовності органів управління і формувань цивільної 

оборони, підготовки структурних підрозділів до захисту та дій в надзвичайних 

ситуаціях, створення умов безпечної життєдіяльності учасників освітнього 

процесу і працівників закладів та установ освіти та усунення недоліків ЦЗ, на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 № 787 

«Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань 

цивільного захисту», Розпорядження КМУ від 26 січня 2015 р. №47-р «Про 

встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації», п.4 

п.п. 13 «Положення про функціональну підсистему навчання дітей 



дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 

безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», 

Н А К А З У Ю: 

1. План підготовки з ЦО на 2020 рік вважати виконаним.  

2. Вважати заклади освіти обмежено готовими до виконання завдань 

цивільного захисту. 

3. Основним завдання відділу освіти з цивільного захисту вважати підтримку 

об‘єктів в стані готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту 

учасників освітнього процесу при виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного і природничого характеру, можливих терористичних актів, 

організованого переведення системи освіти з мирного на особливий період. 

4. У 2021 році керівникам закладів освіти та структурним підрозділам    

зосередити зусилля на:  

     - виконання вимог нормативно – правової бази щодо захисту учасників 

освітнього процесу від факторів ураження джерелами надзвичайних ситуацій; 

- запобіганні та своєчасному реагуванні на виникнення надзвичайних 

ситуацій та ліквідацію їх наслідків; 

- навчанні  працівників відділу освіти та керівного складу закладів освіти 

захисту та діям в умовах загрози виникнення можливих надзвичайних 

ситуацій техногенного, природничого характеру, терористичних актів у 

відповідності зі ст. ст. 26-45 «Положення про функціональну підсистему                     

«Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації техногенного та природничого характеру»; 

- підвищення ефективності запобіжних заходів щодо захисту від факторів 

ураження за принципами пріоритетності завдань, спрямованих на зменшення 

людських і матеріальних втрат; 

- розширення та вдосконалення інформаційного забезпечення цивільного 

захисту в закладах освіти. 

5. Затвердити план основних заходів цивільного захисту відділу освіти на 2021 

рік. ( Додаток ) 

6. Керівникам закладів освіти: 

6.1.  Проаналізувати роботу з питань цивільного захисту за 2020 рік та 

визначити конкретні завдання і заходи на 2021 рік. 

                          до 30.01.2021 

6.2.  Ретельно вивчити Постанову Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 

2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції 

формувань цивільного захисту», Положення про функціональну підсистему 

(Наказ МОН України №1400 від 21.11.2016 "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"), 

наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 



України», та організувати в межах своїх повноважень роботу щодо виконання 

вимог законодавства. 

6.3.   Забезпечити проведення навчання керівного складу, особового складу 

невоєнізованих формувань цивільного захисту педагогічних кадрів. 

 

                           до 01.09.2021  

6.4. Провести комплексні об‘єктові навчання та тренування «Дня цивільної 

оборони» і «Тижня безпеки дитини» з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності людини.  

6.5.  Інформувати відділ освіти про проведення заходів з питань цивільного 

захисту за перше півріччя 2021 року та надати підсумковий звіт за рік станом 

на 1 жовтня 2020 року.  

                                                                                                              до 04.06.2021 

                                                                                                              до 10.11.2021 

7.   Спеціалісту з охорони праці Петруніній І.В.: 

7.1. Забезпечити своєчасне направлення на навчання керівного складу та 

фахівців у сфері цивільного захисту згідно з термінами встановленими планом 

комплектування курсів державної установи «Навчально – методичний центр 

цивільного захисту і безпеки життєдіяльності Харківської області»; 

7.2.  Забезпечити своєчасне інформування Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації  щодо проходження навчання 

керівним складом та фахівцями у сфері цивільного захисту в державній 

установі «Навчально – методичний центр цивільного захисту і безпеки 

життєдіяльності Харківської області» 

8.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти     Аліна САДЧЕНКО 

 

 
      

 

 

 

Вик. Ірина Петруніна 3-38-40 

 

 

 

 



 Додаток  

до наказу відділу освіти 

від 04.01.2021 р. № 35 

ПЛАН         

основних заходів цивільного захисту відділу освіти на 2021 рік. 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін  

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Примітка 

1 Коригування планів ЦЗ Січень 

2021р. 

Керівники 

закладів             

освіти 

 

 

2 Планування та проведення Дня ЦЗ  

(показовий - на базі Первомайського 

ліцею №7, ЗДО №16) 

Квітень  

2021р. 

Керівники 

закладів              

освіти,              

Петруніна І.В. 

 

3 Підготовка учнів з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення за тематикою 

особистої безпеки за програмами 

«Цивільний захист», «Основи 

медичних знань»,  «Основи здоров‘я» 

Пробігом 

навчально

го року 

Керівники 

закладів            

освіти 

 

4 Навчання командного складу 

невоєнізованих формувань, 

педагогічних працівників в обсязі 15 

годин 

Пробігом 

навчально

го року 

Керівники 

закладів               

освіти 

 

5 Навчання робітників та службовців 

не зайнятих у невоєнізованих 

формуваннях в обсязі 12 годин 

Пробігом 

навчально

го року 

Керівники 

закладів              

освіти 

 

6 

 

 Підготовка дітей дошкільного віку 

за тематикою охорони здоров`я та 

життя дітей 

Пробігом 

навчально

го року 

Керівники 

ЗДО 

 

7 

 

 

 

Проведення фестивалю дружин юних 

пожежних - рятівників. 

1 – етап 

2- етап 

3 – етап ( зональний) 

За окремим 

 графіком  

Керівники 

закладів              

освіти 

Петруніна І.В. 

Дунаєва О.А. 

 



8 

 

 

 

Проведення огляду – конкурсу 

організаційної роботи щодо 

впровадження заходів, спрямованих 

на зниження загрози життю  і 

здоров`ю людини та пропаганди 

кращого досвіду серед  закладів 

дошкільної освіти 

Квітень – 

травень  

2021 року  

Петруніна І.В. 

Марченко А.О. 

Керівники ЗДО 

 

9 Проведення тижня безпеки дитини           

в ЗДО 

Травень, 

листопад  

2021 року  

Керівники ЗДО 

Марченко А.О. 

 

10 Уточнення наявності невоєнізованих 

формувань в закладах освіти міста 

До                    

1 вересня 

2021 р. 

Керівники 

закладів освіти 

Петруніна І.В. 

 

11 Проведення місячника безпеки 

дорожнього руху «Увага – діти на 

дорозі!» 

Серпень-

вересень  

2021 р. 

Керівники 

закладів освіти 

 

12 

 

 

 

Перевірка готовності закладів освіти 

до функціонування в осінньо-

зимовий період 2021 –2022р.  і дій під 

час несприятливих  погодних умов 

Вересень – 

жовтень  

2021 р. 

Столяр Ю.О.  

Петруніна І.В. 

 

13 Підготовити проект наказу «Про 

підсумки роботи з цивільного 

захисту     в закладах     освіти  

Первомайської міської ради у 2021 

році та основні  заходи цивільного 

захисту на 2022 рік» 

Грудень 

2021 р. 

Петруніна І.В.  

 

 

Начальник відділу освіти             Аліна САДЧЕНКО  

 


