
 
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З 
 

від 18 лютого 2019 року          № 32-од 
 
Про підсумки роботи з  
цивільного захисту галузі освіти 
селищної ради в 2018 році та 
завдання на 2019 рік 
 

Організація підготовки та ведення цивільного захисту (далі – ЦЗ) в 2018 
році проводилась відповідно до вимог Цивільного Кодексу України, наказів 
Міністерства освіти і науки України, розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації, наказів і розпоряджень управління освіти і науки 
облдержадміністрації. 

Основні зусилля зосереджувалися на реагування можливих випадків 
надзвичайних ситуацій, відпрацювання порядку дій у разі їх виникнення, 
приведенні документації до нормативно-правових вимог. 

Проведена робота щодо розвитку і удосконалення цивільного захисту, 
забезпечення протипожежної безпеки, визначення шляхів підвищення якості 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок з цивільного захисту учасників 
освітнього процесу. 

Заплановані заходи з ЦЗ були націлені на забезпечення готовності та 
оперативності реагування на можливі надзвичайні ситуації, реального захисту 
особового складу від їх наслідків. Продовжувалася робота щодо упорядкування 
навчання освітян в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД області і на 
об’єктовому рівні. 

Постійно оновлюється база даних (банк даних) щодо проходження 
навчання з ЦЗ в НМЦ ЦЗ та БЖД області керівниками закладів освіти, 
призначеними особами з питань ЦЗ. 

Відповідно до вимог Порядку проведення навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.10.2013р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення 
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», та доповненнями 
внесеними ПКМ України від 28 березня 2018 р. № 230 «Про внесення змін до 
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», 
наказу МОН України від 21.11.2016р. № 1400 «Про затвердження Положення 
про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 
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студентів діям у надзвичайних ситуаціях(з питань безпеки життєдіяльності) 
єдиної державної системи цивільного захисту», розпорядження голови 
Тернопільської облдержадміністрації від 10.11.2017 року №727-од «Про 
затвердження плану комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області з 
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
і здійсненням заходів з питань ЦЗ на 2018 рік» в 2018 році 10 освітян пройшли 
навчання з ЦЗ в НМЦ ЦЗ та БЖД області. 

Питання цивільного захисту, техніки безпеки та охорони праці 
розглядались протягом року на нарадах, розширених колегіях відділу освіти у 
червні та грудні. Із керівниками закладів освіти узгоджувалось виконання та 
практична реалізація Планів основних заходів цивільного захисту відділу 
освіти та закладів освіти у 2018 році. 

Значна робота також проводилась з підготовки та участі в різних рівнях 
змагань. Так, у травні 2018 року команда Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
взяла участь у обласному зборі-змаганнях юних рятувальників «Школа 
безпеки» пам’яті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Кудринського Л.О. 

11-12 травня 2018 року пройшов районний етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» 
(«Джура»), у якому взяли участь 6 команд закладів загальної середньої освіти. 
Перемогу здобула команда Підволочиської гімназії імені Івана Франка, яка з 05 
по 09 червня 2018 року брала участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура») 
на території музейного комплексу «Лемківське село» Монастириського району 

Впродовж декількох років в закладах освіти на високому рівні 
проводиться конкурс «Безпека в житті – життя в безпеці» на який у трьох 
вікових групах учні шкіл надсилають роботи. Роботи переможців районного 
етапу передані в навчально-методичний центр цивільного захисту для вивчення 
уповноваженої комісії. Щороку учні закладів освіти селищної ради є 
переможцями та призерами конкурсу. 

Відділом освіти селищної ради впродовж року забезпечувалась взаємодія 
із засобами масової інформації щодо інформування учасників освітнього 
процесу і працівників галузі освіти з питань цивільного захисту. Інформація і 
фотоматеріали регулярно розміщувалися на сайті відділу освіти та сайтах 
закладів освіти. 

Однак, в організації роботи з питань ЦЗ в установах і закладах освіти 
селищної ради є ще ряд суттєвих недоліків. 

Залишається вкрай низьким матеріально-технічне забезпечення з ЦЗ 
особового складу освітніх установ та навчальних закладів. Наявна кількість 
засобів індивідуального захисту (протигазів, костюмів Л-1, приладів 
дозиметричного контролю, хімічної і радіаційної розвідки, медичних засобів) 
не відповідає нагальним потребам. 

У 2017-2018 н.р. та в 2018-2019 н.р. в закладах освіти функціонує 3 
оплачуваних гуртки «Юних рятувальників», «Школа безпеки». 

У зв’язку з недостатнім фінансуванням навчальні заклади селищної ради 
не обладнані пожежною автоматичною сигналізацією. Проте закуплено 
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вогнегасники для закладів освіти, щоб довести їх кількість до нормативної 
необхідності. Очищено димоходи та оброблено дерев’яні конструкції даху 
негорючим розчином у Росохуватецькій ЗОШ І ступеня. 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 
11.02.2019 року № 25-од «Про підсумки роботи з ЦЗ освітньої галузі області в 
2018 році та основні завдання на 2019 рік» та з метою забезпечення виконання 
завдань ЦЗ у 2019 році, підвищення готовності до дій у надзвичайних 
ситуаціях, 
 
НАКАЗУЮ : 
 

1. Головним завданням з цивільного захисту на 2019 рік вважати 
готовність до дій за призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, в умовах можливих 
терористичних проявів і стійкого управління проведення аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних робіт. Підвищення вимогливості до посадових осіб, у 
повноваженнях яких визначена відповідальність за цивільний захист. 

2. Затвердити План основних заходів цивільного захисту відділу освіти 
Підволочиської селищної ради на 2019 рік (додається). 

3. Керівникам закладів освіти: 
1) Забезпечити до 20.02.2019 року розроблення та затвердження в 

установленому порядку місцевих планів основних заходів цивільного захисту 
на 2019 рік; 

2) Проаналізувати роботу посадових осіб, керівників формувань 
цивільного захисту і оцінити їх діяльність у 2018 році; 

3) Продовжувати роботу щодо впровадження автоматизованої системи 
оповіщення в закладах освіти при наявності відповідних коштів; 

4) Завершити технічну інвентаризацію захисних споруд та привести їх 
стан до використання за призначенням при наявності відповідних коштів; 

5) Вжити заходи щодо забезпечення учасників освітнього процесу, 
закладів освіти, які потрапляють у зони ураження можливих надзвичайних 
ситуацій потенційно небезпечних об’єктів, засобами індивідуального захисту, 
приладами радіаційної, хімічної розвідки, дозиметричного контролю; 

6) У системі загальної середньої та позашкільної освіти забезпечити 
функціонування гуртків, факультативів, курсів з питань ЦЗ, БЖД та 
рятувальної справи; 

7) Під час об’єктових комплексних занять організовувати і провести 
тренування та навчання з складом комісій з ЦЗ в обсязі покладених на них 
функціональних завдань до дій за призначенням в умовах можливих 
надзвичайних ситуацій; 

8) Навчання працівників організувати безпосередньо на об’єктах ЦЗ та 
відряджати на навчання в навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД області; 

9) Підготовку постійного складу працівників, які не входять до складу 
комісій, здійснювати у відповідності до п. 32 Положення про функціональну 
підсистему і за Типовою програмою; 
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10) Підготовку дітей в закладах дошкільної освіти за тематикою охорони 
здоров’я та життя завершити в кінці навчального року проведенням Тижня 
безпеки дитини як заходу практичного закріплення одержаних теоретичних 
знань; навчальний рік з питань цивільного захисту в закладах загальної 
середньої освіти завершити проведенням об’єктових тренувань під час Дня 
цивільного захисту; 

11) Протягом року забезпечити тісну взаємодію із засобами масової 
інформації, оперативно, достовірно інформувати учасників освітнього процесу і 
працівників про стан захисту від вражаючих факторів надзвичайних ситуацій; 

12) Звіт з питань ЦЗ за перше півріччя 2019 року подати у відділ освіти 
селищної ради до 12.06.2019 року; 

13) Доповідь за 2019 рік подати у відділ освіти селищної ради до 
11.10.2019 року згідно з пунктом 24 Положення про функціональну підсистему 
«Освіта і наука України» та рекомендаціями щодо її написання. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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Додаток 

до наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради 

від 18 лютого 2019 р. № 32-од 

 
 

ПЛАН 
основних заходів цивільного захисту відділу освіти  

Підволочиської селищної ради на 2019 рік 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні за  

виконання 
1. Навчально-методичні збори 

керівного складу, посадових осіб 
і спеціалістів з питань ЦЗ органів 
управління освітою, закладів 
освіти селищної ради з питань 
організації і проведення заходів 
ЦЗ в 2019 році 

протягом року Начальник ЦЗ відділу 
освіти селищної ради, 
відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти 

2. Завершити технічну 
інвентаризації захисних споруд 
ЦЗ (ЦО) 

до 30.12.2019 р. Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти 

3. Створення матеріальних резервів 
всіх рівнів для запобігання 
виникненню і ліквідації 
можливих НС та їх окремих 
наслідків згідно із затвердженою 
номенклатурою 

до 03.09.2019 р. Відділ освіти селищної 
ради, керівники об’єктів 
ЦЗ  

4. Уточнення в управлінні 
Держтехногенбезпеки області, 
райдержадміністрації, селищній 
раді бази даних потенційно 
небезпечних об’єктів (ПНО), 
об’єкти підвищеної небезпеки 
(ОПН) для освітньої галузі 

до 01.03.2019 р. Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти 

5. Корегування планів цивільного 
захисту на особливий період в 
частині евакуації населення, 
матеріальних цінностей у разі 
виникнення надзвичайних 
ситуацій 

протягом першого 
півріччя 2019 р. 

Начальники ЦЗ закладів 
освіти, органів управління 
освітою 

6. Проведення перевірок стану 
протипожежної безпеки закладів 
освіти та їх підготовки до 
початку 2019/2020 навчального 
року 

липень-серпень Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти 

7. Забезпечити під час проведення 
тренувань з ЦЗ ефективне 
застосування систем оповіщення  

протягом року (за 
окремими планами) 

Підпорядковані структурні 
підрозділи, заклади освіти, 
начальники ЦЗ закладів і 
установ освіти 
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8. Тренування з питань організації і 
проведення евакуації під час 
можливих НС в мирний час та 
особливий період під час 
об’єктових тренувань. 

протягом року Комісії ЦЗ відділу освіти, 
керівники ланок ЦЗ 
закладів освіти. 

9. Навчання освітян з питань ЦЗ на 
обласних та м. Тернополя курсах 
підвищення кваліфікації керівних 
кадрів і фахівців в навчально-
методичному центрі ЦЗ та БЖД 
Тернопільської області згідно з 
планом комплектування курсів. 

січень-червень, 
вересень-листопад  

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти 

10. Перевірки стану готовності 
закладів освіти до 2019/2020 
навчального року 

липень-серпень  Відділ освіти селищної 
ради 

11. Проведення районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
дитячої творчості «Безпека в 
житті – життя в безпеці» 

січень-червень 
 

Відділ освіти селищної 
ради 

12. Створення та розвиток у системі 
загальної середньої та 
позашкільної освіти гуртків 
«Юний рятувальник» 

протягом року Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти 

13. Організація проведення: 
- Дня цивільного захисту у 
закладах загальної середньої 
освіти; 
- Тижня безпеки дитини в 
закладах дошкільної освіти; 
- Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності у закладах 
загальної середньої та дошкільної 
освіти; 
- участь в роботі обласного 
семінару щодо сприяння 
діяльності Всеукраїнського 
громадського дитячого руху 
«Школа безпеки», «Юний 
рятувальник» на базі НМЦ ЦЗ та 
БЖД області. 

 
 
15-19 квітня 
 
 
13-17 травня 
 
квітень, листопад 
 
 
 
 
березень 

Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти, всі учасники 
освітнього процесу і 
працівники освітньої 
галузі, ТУ Держслужби 
України з НС в районі. 
 
 
 
Відділ освіти селищної 
ради, керівники гуртків 
«Юний рятувальник», 
тренери команд «Школа 
безпеки».  

14. Проведення місцевого та участь в 
обласному зборі-змаганнях юних 
рятувальників «Школа безпеки» 
пам’яті учасника ліквідації аварії 
на Чорнобильській АЕС 
Кудринського Л.О., Дружин 
юних пожежників, Юних 
інспекторів руху 

квітень-травень Відділ освіти селищної 
ради, керівники закладів 
освіти, керівники гуртків, 
тренери команд «Школа 
безпеки». 
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15. Вивчення стану ЦЗ та надання 
допомоги керівному складу 
закладів освіти: 
– НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-
ДНЗ» 
– Галущинська ЗОШ І-ІІ ст. 
– Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
– Рожиська ЗОШ І ст. 
– Турівський ДНЗ 

 
 
 
березень 
 
травень 
серпень 
жовтень 
грудень 

Комісія відділу освіти 
селищної ради 

16. Підготовка звітів (підсумкових 
доповідей) про виконання 
завдань ЦЗ і їх подання у відділ 
освіти селищної ради: 
 - Звіт за І-півріччя 
 - Доповідь за 2019 рік станом на 
1 жовтня 

 
 
 
 
до 12 червня  
до 11 жовтня 
 

 
 
 
 
Керівники закладів освіти 
Керівники закладів освіти 
 

- Звіт відділу освіти селищної 
ради за І-півріччя в управління 
освіти і науки 
облдержадміністрації 
- Доповідь відділу освіти 
селищної ради за 2019 рік в 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації  

 
до 15 червня 
 
 
 
до 16 жовтня 

 
Відділ освіти селищної 
ради 
 
 
Відділ освіти селищної 
ради 

 


