
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від  03.01.2020  року           №  4 

 

Про підсумки роботи закладів освіти 

м. Івано-Франківська з питань цивільного 

захисту у 2019 році та завдання на 2020 рік 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти та науки від 23.01.2019 року              

№ 73 «Про підсумки роботи  закладів освіти м. Івано-Франківська з цивільного 

захисту у 2017 році і завдання на 2019 рік» упродовж 2019 року в закладах 

освіти м. Івано-Франківська підготовка з цивільного захисту здійснювалась 

відповідно до чинних норм Кодексу Цивільного захисту України, «Положення 

про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) 

єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 року № 1400 (далі 

Положення), наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

29.12.2019 року  № 555  «Про підсумки роботи закладів освіти області з питань 

цивільного захисту у 2018 році та основні завдання на 2019 рік» та інших 

нормативно-правових документів у сфері організації цивільного захисту 

населення. 

 Аналіз вивчення стану організації роботи з цивільного захисту в закладах 

освіти м. Івано-Франківська свідчить, що переважна більшість керівного складу 

структурних підрозділів Департаменту освіти та науки відповідально 

відноситься до підготовки учасників освітнього процесу і працівників галузі до 

захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. У закладах освіти здійснюється 

постійна робота з питань удосконалення об’єктових систем зв’язку, 

оповіщення, взаємодії та інформування особового складу, підготовки та 

утримання в готовності до використання за призначенням як засобів 

колективного захисту цокольних поверхів та підвальних приміщень освітніх 

закладів. Адміністрацією вживаються заходи щодо інвентаризації та контролю 

за засобами індивідуального захисту, модернізації та поповнення матеріально-

технічної бази з цивільного захисту. 

 З належним розумінням важливості організації роботи з питань 

цивільного захисту, навчання та підготовки учасників освітнього процесу і 

працівників галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях вирішуються у  

НВК «Школа-гімназія №3»  (директор Д. Скиданчук), ПМЛ (директор                    

М. Бідичак), СШ №1 (директор Л. Мурга), ЗШ №6 (в.о. директора                              

Л. Гринів),ЗШ №7 (директор М. Попович), ЗШ №10  (директор Р. Куриндаш),            

СШ №11 (директор Н.Романишин), ЗШ №12 (директор  А. Череп), ліцей  №13 

(директор Н. Стефанишина), ЗШ №15 (директор В.Бойчук), ЗШ №16 (директор 

М.Івануляк), ЗШ №17 ( Д. Новікова), ЗШ №18 (директор Д.Чміль),   ЗШ №21 



(директор  С. Клімковська, ліцей №23 ім. Романа Гурика (директор М.Василик), 

ЗШ №24 (директор І.Мельничук),  ЗШ №25 (директор С. Якимів), ліцей імені 

В’ячеслав Чорновола (директор В.Підручний), Угорницька ЗШ (директор              

М. Петрунів).   

Проте, в окремих закладах є ряд недоліків щодо організації і ведення 

цивільного захисту. Зокрема: 

- потребує уточнення облік осіб, які повинні проходити навчання у  

сфері цивільного захисту; 

- не всі відповідальні особи пройшли навчання у сфері цивільного  

захисту; 

- присутній формалізм в організації роботи з питань цивільного  

захисту; 

- недостатньо здійснюється контроль за доведенням до відома  

працівників та виконанням нормативних документів різних рівнів; 

- піврічні та річні звіти про стан цивільного захисту в закладах за  

своїм змістом містять поверхневу інформацію та не відповідають вимогам 

Положення. 

Беручи до уваги викладене вище, керуючись наказом департаменту 

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації від 26.12.2019 року № 803 «Про підсумки роботи закладів освіти 

області з питань цивільного захисту у 2019 році та основні завдання на                

2020 рік», з метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту 

України, Положення про Функціональну підсистему навчання, покращення 

підготовки працівників, школярів, підвищення готовності органів управління та 

сил цивільного захисту до дій щодо захисту учасників освітнього  процесу у 

разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Основним завданням у сфері діяльності з питань цивільного захисту у 

2020 році вважати забезпечення готовності установ і закладів освіти до дій в 

умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів, 

організованого переведення системи цивільного захисту з мирного на воєнний 

стан. 

2. Основні зусилля у ході реалізації основного завдання зосередити на: 

- підвищенні ефективності заходів щодо захисту учасників освітнього  

процесу, працівників галузі від уражаючих факторів, забезпечення реального 

накопичення об’єктових матеріальних резервів цивільного захисту; 

- навчанні керівного складу працівників Департаменту освіти та науки, 

учасників освітнього процесу до дій в умовах загрози і виникнення можливих 

надзвичайних ситуацій. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. Проаналізувати роботу підпорядкованих ланок за стан виконання 

вимог нормативно-правових документів з питань цивільного захисту; 

3.2. Дати принципову оцінку посадовим особам, до повноважень яких 

належить зміцнення та подальше вдосконалення цивільного захисту; 



3.3. Впроваджувати конкретні дієві заходи щодо запобігання найбільш 

вірогідним для регіону надзвичайним ситуаціям природного, техногенного, 

екологічного характеру; 

3.4. Продовжити роботу із розвитку та підтримання в готовності до 

використання технічних засобів системи управління (оповіщення) цивільного 

захисту; 

3.5. Забезпечити реальне накопичення об’єктових матеріальних резервів, 

засобів медичного, радіаційного та хімічного захисту; 

3.6. Не допустити виникнення інфекційних захворювань через порушення 

санітарних вимог до використання продуктів харчування, порядку питного 

водопостачання та водовідведення у закладах освіти; 

3.7. Уточнити плани та забезпечити постійну готовність сил і засобів до 

евакуації учасників освітнього процесу, що знаходяться в зонах можливого 

затоплення, небезпечного хімічного ураження тощо; 

3.8. Упродовж року продовжити роботу з підготовки підвальних 

приміщень і цокольних поверхів до використання як колективних засобів 

захисту; 

3.9. Організувати тісну взаємодію із засобами масової інформації та 

оперативно, достовірно і своєчасно інформувати учасників освітнього процесу 

про надзвичайні ситуації для даного району; 

3.10. Видати наказ «Про підсумки підготовки закладу освіти з цивільного 

захисту в 2019 році та завдання на 2020 рік». 

3.11. Подати в штаб цивільного захисту Департаменту освіти та науки 

звіт про виконання заходів, передбачених цим наказом, за перше півріччя  до 

20.05.2020 року, а підсумкову доповідь до  20.11.2020 року відповідно до            

п.24 Положення. 

4. Начальникам цивільного захисту закладів освіти: 

4.1. За погодженнями з територіальними органами з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення, а також з урахуванням можливих 

надзвичайних ситуацій, що характерні для місць дислокації закладів освіти, 

визначити необхідну кількість і фаховий склад формувань цивільного захисту; 

4.2. Підготовку особового складу здійснювати: 

-  керівного складу та спеціалістів – на курсах цивільного захисту; 

- іншого складу – під час підготовки й проведення об’єктових тренувань. 

4.3. Підготовку працівників закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійно-технічної  освіти проводити у складі груп під 

керівництвом начальника цивільного захисту об’єкта під час підготовки та 

проведення об’єктових тренувань, «Днів цивільного захисту», «Тижня безпеки 

дитини». 

4.4. Підготовку вчителів предмету «Основи здоров’я» та «Безпеки 

життєдіяльності» з питань цивільного захисту проводити на обласних курсах 

цивільного захисту. 

 4.5. Підготовку учнів, студентів передвипускних і випускних класів 

(курсів) закладів загальної середньої, професійної та фахової перед вищої 

освіти  проводити за тематикою програми «Основи цивільного захисту», 

розділу програми «Захист Вітчизни». 



4.6. Вжити заходів щодо розвитку та вдосконалення системи 

позашкільної, позакласної роботи, активного функціонування дитячих 

військово-спортивних змагань за нормативами програми «Захист Вітчизни» та 

сприяння функціонуванню клубів рятувальної справи у межах всеукраїнського 

дитячого руху «Школи безпеки». 

4.7. Продовжити роботу щодо удосконалення діяльності опорних 

(базових) закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності. 

4.8. Навчальний рік з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності людини завершити проведенням спеціальних об’єктових 

тренувань та навчань. 

5. Навчально-методичні збори керівного складу, посадових осіб і 

спеціалістів цивільного захисту Департаменту освіти та науки, закладів 

загальної середньої, професійної технічної освіти  провести в березні 2020 року. 

6. Затвердити План основних заходів з підготовки цивільного захисту 

Департаменту освіти та науки на 2020 рік (додається). 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки         Ігор Максимчук 
 

 

  

І. Джус 

І.Валько, 

53-56-65 

 

Л. Тацакович 

53-56-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток   до наказу 

  Департаменту освіти та науки 

  від  03.01.2020р.  № 4 

 

План 

основних заходів з підготовки цивільного захисту Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради на 2020 рік 

№ 

з/п 

Заходи Кого залучають Термін 

проведення 

І. Заходи Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

1 Участь у науково-практичному 

семінарі у сфері цивільного захисту 

Департамент освіти 

та науки 

червень 

ІІ. Збори та наради керівного складу цивільного захисту області 

1. Організація і проведення шкільних, 

відбіркових та загальноміських 

змагань дружин юних пожежних  

Департамент освіти та 

науки 

Згідно з 

окремим 

планом 

2. Збір керівного складу підсистеми 

ЦЗ з підбиття підсумків роботи у 

2019 році та визначення завдань на 

2020 рік 

Керівний склад  

Департаменту освіти 

та науки 

Лютий 

3. Збір керівного складу підсистеми 

ЦЗ з підбиття підсумків роботи за І 

півріччя визначення завдань на ІІ 

півріччя 2020 року 

Керівний склад  

Департаменту освіти 

та науки 

Липень 

4. Організація і здійснення 

інформаційної та роз’яснювальної 

роботи серед населення, 

підвищення практичної підготовки 

дітей та вчителів до дій у 

надзвичайних ситуаціях 

Департамент освіти та 

науки, керівники 

закладів освіти 

Упродовж 

року за 

окремим 

планом 

ІІІ. Заходи, які проводить Департамент освіти та науки 

1. Підбиття підсумків роботи та стану 

ЦЗ у 2019 році та завдання на 2020 

рік 

Начальники ЦЗ 

закладів (установ) 

освіти 

Січень 

2. Доведення до відома структурних 

підрозділів  вказаного вище наказу  

Начальники ЦЗ 

закладів  освіти та 

закладів освіти 

Січень 

3. Навчально-методичні збори 

керівного складу, посадових осіб і 

спеціалістів з питань ЦЗ 

Керівний склад 

посадових осіб і 

спеціалістів з питань 

ЦЗ  Департаменту 

освіти, закладів освіти 

Березень 

4. Комплектування слухачами 

обласних курсів ЦЗ та здійснення 

контролю за ходом навчання у 

2020році: 

Відповідно до 

зазначених категорій 

фахівців 

 



- заступників керівників закладів 

загальної середньої та професійно-

технічної  освіти  

11-14.02. 

27- 30.10. 

- керівників закладів дошкільної  та 

позашкільної освіти  

24-27.03. 

 

5. Показове навчальне заняття з 

організації та проведення Дня ЦЗ 

для керівників закладів освіти  

І.Максимчук, 

С. Долгова, керівники 

закладів освіти  

19.03. 

ЗШ №3 

6. Дні цивільного захисту в закладах 

загальної середньої освіти 

Департаменту освіти 

та науки, директори 

ЗЗСО, особовий склад 

ЗЗСО 

13-17.04 

 

7. Тиждень безпеки життєдіяльності  

у закладах освіти 

Керівники особовий 

склад закладів освіти 

13-17.04 

 

8. Тренувальні заходи з 

пожежогасіння  закладах освіти 

Керівники особовий 

склад закладів освіти  

19-23.10 

 

9. Тренувальні заходи з ЦЗ для 

працівників Департаменту освіти 

та науки 

Працівники 

Департаменту освіти 

та науки 

26.06. 

10. Міський огляд-конкурс на кращу 

навчально-матеріальну базу з ЦЗ 

Департаменту освіти 

та науки, керівники  

закладів освіти 

травень-

червень 

11. Підготовка особового складу 

формувань ЦЗ за 15 год. 

програмою 

Особовий склад 

формувань ЦЗ 

Відповідно до 

розкладу 

12. Підготовка працівників освіти, які 

не входять до складу формувань з 

ЦЗ за 12 год. програмою 

Працівники закладів 

освіти, які не входять 

до складу формувань з 

ЦЗ 

Відповідно до 

розкладу 

13. Надання методичної допомоги та 

вивчення стану цивільного захисту, 

військово-патріотичного виховання 

та викладання предмета «Захист 

Вітчизни» в закладах освіти 

 

Департаменту освіти 

та науки 

Упродовж 

року 

ІV. Заходи, які проводять начальники ЦЗ органів управління освітою, 

навчальних закладів та установ 

1 Обговорити на колегії (педраді) 

питання стану цивільного 

захисту та заходи щодо його 

покращення 

особовий склад  

Департаменту освіти та 

науки, закладів освіти 

листопад 

2 Підготовка та проведення «Дня 

цивільного захисту» у закладах 

освіти  та « 

особовий склад закладів 

освіти 

Березень-

квітень 

3 Підготовка та проведення 

«Тижня безпеки дитини»  

особовий склад закладів 

дошкільної освіти 

квітень 



4 Видати накази: 

- про організацію і ведення ЦЗ 

(довгостроковий); 

- про створення комісій з 

питань надзвичайних комісій 

(довгостроковий); 

- про створення навчальних 

груп та призначення керівників 

(довгостроковий); 

- про призначення комісії з 

питань евакуації 

(довгостроковий); 

- про підготовку та проведення 

Дня ЦЗ, Тижня безпеки дитини 

(щорічний); 

- про підсумки роботи з ЦЗ у 

2018 році та завдання на 2019 

році (щорічний)  

Начальник цивільного 

захисту 

січень 

5 Затвердити плани: Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

січень-лютий 

 - План реагування на загрозу та 

/або виникнення надзвичайної 

ситуації (назва закладу освіти) 

у режимах повсякденного 

функціонування, підвищеної 

готовності і надзвичайної 

ситуації 

- План підготовки та 

проведення Дня цивільного 

захисту 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 
січень-лютий 

- Графік проведення Дня 

цивільного захисту 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 
грудень-січень 

- План розвитку матеріальної 

бази ЦЗ закладу освіти 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

січень 

- План (схема) евакуації 

здобувачів освіти та персоналу 

на випадок пожежі 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Упродовж 

року 

6 
Затвердити і погодити додатки 

та інструкції 

  

 

Типова організаційна структура 

ЦЗ закладу освіти 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Січень 

Положення про комісію з 

питань НС 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Січень 

Перелік органів управління, сил 

і засобів, що залучаються  до 

реагування на загрозу та /або 

виникнення надзвичайних 

ситуацій  

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Лютий 



 

Схема організації  управління  

та взаємодії при реагуванні на 

загрозу  та /або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Лютий 

Схема зв’язку у при реагуванні 

на загрозу  та /або виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Лютий 

Орієнтовний план евакуації 

(інструкція) здобувачів освіти 

та персоналу у разі виникнення 

пожежі. Додається до плану 

(схеми) евакуації 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Лютий 

Перелік норм первинних 

засобів пожежогасіння для 

закладів освіти 

Посадова особа з питань 

цивільного захисту 

Лютий 

 
 


