
Забродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Богодухівської районної ради Харківської області

НАКАЗ

Заброди № ££

Про організацію і ведення 
цивільного захисту у 2019 році

На виконання вимог Закону України « Про Цивільний захист», постанов 
Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука 
України» Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом 
начальника цивільного захисту Міністерства освіти і науки України від 
03 вересня 2009 року № 814, та з метою виконання заходів щодо захисту 

працівників і дітей, навчання їх діям у надзвичайних умовах та забезпечення 
способами індивідуального захисту ,

НАКАЗУЮ:
1. Взяти до уваги, що начальником цивільного захисту Забродівс-ької 
загальноосвітньої школи 1-ІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської 
області відповідно до ст.З Закону України захисту «Про Цивільний захист» та 
Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної 
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру є директор Ярошенко О. І.
2. З метою організації та ведення цивільного захисту, організації захисту 
учасників освітнього процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру, підготовки 
персоналу за навчальними програмами з ЦЗ, забезпечення співробітників 
школи та учнів засобами індивідуального захисту, створити штаб цивільного 
захисту школи у складі:
1) Начальник штабу ЦЗ -  Білаш Галина Павлівна, заступник директора з НВР. ,
2) Заступник начальника штабу ЦЗ -  Капустник Тетяна Григорівна, вчитель 
математики.
3) Помічник начальника штабу -  Заратуйко Ольга Павлівна, учитель 
початкових класів.
4) 3аступник начальника ЦЗ з евакуації -  Нежид Олена Павлівна, вчитель 
біології.
5) Заступник начальника ЦЗ 3 матеріально-технічного забезпечення -  Ратушна 
Алла Іванівна, учитель початкових класів.
3. Створити нєвоєнізовані формування цивільного захисту:
1) Ланка охорони громадського порядку -  у складі:



- командир ланки -  Гарбуз Антоніна Вікторівна, вчитель фізичної культури; ,
-охоронники -  Гіащенко Олексій Сергійович, оператор газової 
котельні;Назаренко Сергій Олексійович -  оператор газової котельні; '
- патрульні -  Легка Тетяна Вікторівна, прибиральник службових приміщень; 
Гарбуз Володимир Іванович, сторож;
-регулювальники -Мальцев Олександр Миколайович, вчитель зарубіжної 
літератури; Пащенко Світлана Василівна, кухар.
2) Ланка пожежогасіння - у складі:
- командир ланки -  Жеребор Сергій Іванович, оператор газової котельні;
- пожежні: Нехвядович Сергій Владиславович,оператор газової котельні 
,Дранник Олена Олександрівна.
3) Санітарний пост у складі:
- начальник санітарного поста -  Дулембова Ірина Володимирівна, вчитель 
історії;
Федорова Людмила Миколаївна -  вчитель початкових класів; Лучішина Юлія’ 
Петрівна, вчитель англійської мови. ,
4.Призначеним посадовим особам із цивільного захисту розробити та 
затвердити необхідні документи і плани та забезпечити:
1 Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження 
профілактичних заходів у Забродівській ЗОНІ І-ІІ ступенів щодо зменшення 
збитків та витрат у разі їх виникнення.
2) Оповіщення учасників освітнього процесу про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного і воєнного 
характеру в мирний та воєнний час, постійне інформування їх про наявну 
обстановку.
3) 3ахист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного 
лиха та застосування засобів захисту від ураження.
5 .Підготовку учнів проводити за програмою предмета «Основи здоров’я». і 
6. Начальнику штабу цивільного захисту:
1) Розробити разом із керівниками невоєнізованих формувань та надати для' 
затвердження план підготовки цивільного захисту Забродівської ЗОНІ 1-І І 
ступенів на 2019 рік.

До 25.01.2019
2) Розробити спільно із заступниками, призначеними керівниками
невоєнізованих формувань організаційну структуру формувань, їх
персональний склад, відповідно до вимог нормативних документів із 
цивільного захисту, та надати їх на затвердження.

До 25.01.2019
3) Розробити й затвердити функціональні обов’язки керівного складу відповідно 
до вимог нормативних документів із цивільного захисту.

До 25.01.2019
4) Проводити навчання вчителів, особового складу формувань згідно з
рекомендованою тематикою. 4
Згідно з розкладом занять
5) Довести даний наказ до відома працівників школи.
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До 15.01.2019



з
7.До навчання з питань цивільного захисту залучити всіх працівників та учнів 
школи.

Протягом року
Б.Визначити обов’язковими для виконання такі документи:
1) Наказ про організацію і здійснення цивільного захисту в Заброді вській ЗОНІ 
І-ІІ ступенів.
2) Наказ про підсумки цивільного захисту в минулому навчальному році та 
основні завдання на наступний рік.
3) План основних заходів підготовки з цивільного захисту в наступному році.
4) План дій учасників освітнього процесу в разі раптового нападу противника, у 
режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної 
ситуації, надзвичайного й особливого стану.
9.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник директора 
Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів Г.БІЛАШ


