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Про підсумки роботи Забродівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів із питань 
цивільного захисту у 2019 році 
та завдання на 2020 рік

Відповідно до вимог Законів України «Про цивільний захист», «Про 
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2001 року №874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 року №27 «Про 
затвердження Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука 
України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру» в закладі освіти протягом року 
проводилися заходи з цивільного захисту.

При вирішенні питань цивільного захисту основні зусилля були 
спрямовані на проведення роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям 
техногенного, природного й екологічного характеру і реагування в разі їх 
виникнення з метою захисту учасників освітнього процесу, а саме:
- навчання особового складу невоєнізованих формувань діям у надзвичайних 
ситуаціях;
- організацію захисту учнів та співробітників від наслідків надзвичайних 
ситуаціях;
-підвищення готовності керівного складу до реагування на надзвичайні 
ситуації.

Протягом року адміністрацією школи:
1. Видано накази щодо організації цивільного захисту
2. Розроблено:
- план дій школи в надзвичайних ситуаціях;
- функціональні обов'язки керівного та особового складу, груп, ланок, постів;
- схему оповіщення постійного складу школи;
- тематику занять для підготовки керівного складу цивільного захисту школи та 
її працівників щодо дій в надзвичайних ситуаціях.
3. Створено невоєнізовані формування ЦЗ школи.
4. Складено розклад занять з підготовки керівного складу, працівників, учнів 
школи до дій в надзвичайних ситуаціях.



5. Поновлено документи обов'язкового ведення з питань цивільного захисту 
згідно з переліком.
6. Проведено:
- практичні заняття , бесіди, відкриті уроки;
- змагання та вікторини на кращі знання й уміння користуватися засобами 
індивідуального та колективного захисту від засобів ураження;
- екскурсію до музею пожежної справи м. Богодухова.

До Дня цивільного захисту шкільним штабом була підготовлена відповідна 
документація: накази, затверджений графік проведення Дня ЦЗ, розроблені 
питання вікторини з ЦЗ, нарада з педагогічними працівниками.

Відповідно до вимог Законів України «Про цивільний захист», «Про захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого 
характеру» в школі 26 квітня 2019 року проведено День ЦЗ.

Залежно від тематики та обсягів навчання з основ здоров'я та цивільного 
захисту було проведено:
- цікаві та пізнавальні бесіди та виховні години на теми:
- «Яку воду вживати ?» - 4 клас;
- «Як запобігти трагічним наслідкам пожежі» - 5,6 класи;
- «Аварії та пожежі на виробництві. Причини їх виникнення» - 8 клас;
- «Радіація та її види. Природний радіаційний фон» - 9 клас.

Усі заходи, які проводились із цивільного захисту сприяли підвищенню 
морально-психологічної підготовки учнів в умовах аварій, катастроф та 
стихійних лих.

Однак при підготовці учнів і постійного складу не в повному обсязі 
оцінюються місцеві розташування об'єкта, вірогідність виникнення, можливі 
наслідки надзвичайної ситуації та оптимальні засоби захисту учасників 
освітнього процесу і працівників школи.

З метою закріплення досягнутих результатів, удосконалення готовності 
функціональної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням, 
підвищення ефективності заходів запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації та створення умов для підвищення безпеки життєдіяльності працівників 
та здобувачів освіти

НАКАЗУЮ:
1. Головним завданням на 2020 рік вважати забезпечення та дотримання вимог 
Законів України «Про цивільний захист», «Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Указу 
Президента України від 09 лютого 2001 року №80 «Про заходи щодо 
підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру».
2. Основними завданнями на 2020 рік визначити:
1) Підготовку співробітників школи до дій у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
залежно від ступеня участі у виконанні завдань цивільного захисту, а отже, й
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вимог до рівня їх знань, умінь та навичок, проводити відповідно до 
Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах,
установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 
23 квітня 2001 року № 97.
2) Всебічне забезпечення навчання керівного складу школи, невоєнізованих 
формувань запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру.
3) Удосконалення комплексу заходів з пропаганди знань, спрямованих на дії всіх 
учасників освітнього процесу при виникненні надзвичайних ситуацій.
4) Під час навчання керівного складу школи особливу увагу приділяти їх 
підготовці до практичного виконання своїх функціональних обов 'язків в умовах 
надзвичайних ситуацій, вмінню прогнозувати, аналізувати, оцінювати 
обстановку та приймати раціональні рішення. Надати пріоритети активним 
методам і формам вивчення навчальних модулів з основ управління, організації 
та дій у надзвичайних ситуаціях.
5) Провести День цивільного захисту та Тиждень безпеки у квітні 2020 року.
3. Начальнику штабу цивільного захисту:
1) Закінчити планування всіх заходів з цивільного захисту на 2020 рік.
2) Навчальний рік у системі цивільного захисту розпочати 15 січня 2020 року та 
завершити 15 грудня 2020 року .
3) В термін до 15 січня 2020 року закінчити уточнення та відпрацювання розділів 
плану ЦЗ та календарного плану основних заходів на 2020 рік.
4) Проводити підготовку педагогічних працівників школи, що входять до 
невоєнізованих формувань, за програмою в обсязі 15 годин.
5) Наприкінці навчального року до 15 травня 2020 року організувати прийом 
заліків постійного складу працівників школи з метою оцінювання знань 
документів ЦЗ, уміння діяти при отриманні сигналів оповіщення та вжиття 
заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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