
 
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З 
 

від 10 лютого 2020 року          № 25-од 
 
Про підсумки роботи з  
цивільного захисту галузі освіти 
селищної ради в 2019 році та 
завдання на 2020 рік 
 

Організація підготовки та ведення ЦЗ в освітній галузі Підволочиської 
селищної ради в 2019 році здійснювалася відповідно до вимог законів України, 
постанов Кабінету Міністрів України, наказів  Міністерства освіти і науки 
України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів 
управління освіти і науки обласної державної адміністрації, зокрема: Кодексу 
цивільного захисту України, наказів Міністерства освіти і науки України, «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» від 
21.11.2016 року  № 1400, «Про введення в дію Табеля термінових та строкових 
донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності» від 13.02.2018 року № 139, «Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 
2019 рік» від 01.02.2019 року № 113 та інших нормативно-правових актів.  

Відділом освіти селищної ради виданий наказ від 18.02.2019 № 32-од 
«Про підсумки роботи з цивільного захисту галузі освіти селищної ради в 2018 
році та завдання на 2019 рік», яким затверджено план заходів цивільного 
захисту відділу освіти Підволочиської селищної ради на 2019 рік.  

Основні зусилля зосереджувалися на  приведенні документації об’єктів, в 
тому числі і по захисних спорудах, до вимог нормативно-правових документів, 
а також реагування на можливі випадки надзвичайних ситуацій, відпрацювання 
порядку дій у разі їх виникнення.  

Згідно з планом основних заходів ЦЗ на 2019 рік проведені Дні ЦЗ і 
об’єктові тренування. На належному рівні відбулися заняття в усіх закладах 
освіти громади, а показовий День ЦЗ було проведено у Підволочиській гімназії 
імені Івана Франка. 

У вересні проведена робота щодо підвищення рівня інформованості про 
небезпеку тероризму. До відома освітян громади доведено зміст Пам’ятки 
першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі 



 

загрози вчинення терористичних або диверсійних актів, розробленої УСБУ в 
Тернопільській області.  

Вирішувалися питання взаємодії відділу освіти з НМЦ ЦЗ та БЖД щодо 
координації дій з організації навчання освітян з ЦЗ та пожежної безпеки.  

Проводилася робота, спрямована на удосконалення об’єктових систем 
управління, зв’язку та оповіщення, взаємодії та інформування учасників 
освітнього процесу щодо попередження надзвичайних ситуацій.  

Селищна рада протягом 2019 року сприяла виділенню коштів на 
обладнання автоматичною пожежною сигналізацією та на первинні засоби 
пожежогасіння.  

У липні 2019 року в Росохуватецькій ЗОШ І ступеня введено в 
експлуатацію пожежну сигналізацію. Влітку було проведено технічне 
обслуговування вогнегасників закладів освіти.  

У січні-листопаді 2019 року 12 керівників та призначених осіб з питань 
цивільного захисту закладів освіти пройшли курси підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і фахівців у Навчально-методичному центрі цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Тернопільської області. 

У закладах загальної середньої освіти функціонує 1 тарифікований гурток 
«Школа безпеки». Також гуртки «Юних рятувальників», «Школа безпеки» 
працюють і на громадських засадах. Команди закладів освіти постійно беруть 
участь у обласних змаганнях. Відповідно до спільного наказу Тернопільської 
ОДА, Управління ДСНС України в Тернопільській області, Тернопільського 
обласного відділення ВГДР «Школа безпеки» «Про підсумки проведення 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека 
в житті – життя в безпеці 2019» 3 учнів ЗЗСО громади стали переможцями і 
призерами. 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 
10.02.2020 року № 29-од «Про підсумки підготовки до ЦЗ в освітній галузі 
Тернопільської області у 2019 році та завдання на 2020 рік» та з метою 
забезпечення виконання завдань ЦЗ у 2020 році, підвищення готовності до дій у 
надзвичайних ситуаціях, 
 
НАКАЗУЮ : 
 

1. Головними завданнями з цивільного захисту на 2020 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;   

– участь у веденні (здійснення звірки) електронного та документального 
обліку захисних споруд цивільного захисту, здійснення комплексу заходів 
щодо відновлення функціонування ЗС ЦЗ за призначенням;  

– 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 2020 рік, що додається.  

3. Керівникам закладів освіти усіх типів та форм власності:  
1) Розробити до 14.02.2020 року та затвердити у встановленому порядку 

плани основних заходів цивільного захисту на 2020 рік.  
2) Проводити евакуаційних заходів – не менше одного разу на півроку. 
3) У системі загальної середньої та позашкільної освіти рекомендуємо 

забезпечити функціонування гуртків, факультативів, курсів з питань ЦЗ, БЖД 
та рятувальної справи.  

4) Під час об’єктових тренувань організовувати навчання з членами 
комісій з НС, членами формувань ЦЗ в обсязі покладених на них 
функціональних завдань до дій за призначенням в умовах можливих 
надзвичайних ситуацій.  

5) Забезпечити проходження навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і проведенням заходів з питань ЦЗ в 
НМЦ ЦЗ та БЖД області. Навчання інших працівників організувати 
безпосередньо на об’єктах ЦЗ.  

6) Підготовку дітей в закладах дошкільної освіти за тематикою охорони 
здоров’я та життя дітей завершити в кінці навчального року проведенням 
Тижня безпеки дитини як заходу практичного закріплення одержаних 
теоретичних знань. 

7) Протягом року забезпечити тісну взаємодію із засобами масової 
інформації, оперативне, достовірне інформування учасників освітнього процесу 
і працівників освітньої галузі області про стан цивільного захисту.   

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 



Додаток 

до наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради 

від 10 лютого 2020 р. № 25-од 

 
ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту відділу освіти  
Підволочиської селищної ради на 2020 рік 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1. Участь у веденні  (здійснення звірки) електронного та документального обліку захисних споруд 
цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) із територіальними підрозділами центральних органів 
виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, 
господарськими організаціями, що належать до сфери управління територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади 

до 25 грудня Відділ освіти 

2. Взаємодія з відділом  із питань ЦЗ населення райдержадміністрації зі  здійснення комплексу 
заходів щодо відновлення функціонування ЗС ЦЗ за призначенням та їх доукомплектування 
необхідними засобами цивільного захисту (далі – ЦЗ) майном 

до 25 грудня Відділ освіти 

3.  Визначення  (уточнення) фонду потреб ЗС ЦЗ та їх обліку за кожним окремим видом (сховища, 
протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення з відповідними захисними 
властивостями) 

до 25 березня Відділ освіти 
Керівники закладів освіти в 

яких знаходяться ЗС 
4. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий 

період 
до 25 грудня Відділ освіти 

5. Організувати контроль за проходженням навчання керівним складом і фахівцями, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ в освітній галузі області в Навчально-
методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності Тернопільської області (далі - НМЦ ЦЗ та 
БЖД області) 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Керівники закладів освіти 

6. Участь у заходах ДСНС України та МОН України щодо проведення контролю та моніторингу 
якості навчання діям у надзвичайних ситуаціях в базових з ЦЗ закладах загальної середньої освіти 

лютий (за 
окремим 
планом 

ДСНС, МОН)

Відділ освіти 
 



 

7. Визначення потреби закладів освіти у функціональному навчанні керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань ЦЗ в освітній галузі на 
2021 рік. Інформацію подати згідно зі встановленим порядком 

до 30 вересня Відділ освіти 
 

8. Організація, проведення та участь у проведенні всеукраїнських та регіональних заходів (змагання, 
семінари, тренінги, збори, табори тощо), спрямованих на популяризацію здорового і безпечного 
способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей і підлітків до дій у надзвичайних 
ситуаціях 

до 15 грудня Відділ освіти 
Керівники закладів освіти 

9. Підготовка та участь у XI обласному зборі-змаганнях юних рятувальників «Школа безпеки» 
пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Кудринського Л.О. 

березень-
травень 

Відділ освіти 
Тренер команди «Школа 

безпеки» 
10. Проведення місцевого та участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості 

«Безпека в житті – життя у безпеці» 
січень-
травень 

Відділ освіти 
Керівники закладів освіти 

11. Організація та проведення Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти; 
розроблення та затвердження у встановленому порядку планів проведення об’єктових тренувань з 
питань цивільного захисту в освітніх закладах 

27-30 квітня 
квітень-
травень 

Відділ освіти 
Керівники закладів загальної 

середньої освіти 
12. Організація та проведення Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти 18-22 травня Відділ освіти 

керівники закладів 
дошкільної освіти 

13. Організація та проведення у закладах загальної середньої освіти області Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності 

квітень-
травень, 
жовтень-
листопад 

Відділ освіти 
Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

14. Участь у обласних змаганнях дружин юних пожежних липень-
серпень 

Відділ освіти 
Керівники закладів загальної 

середньої освіти 
15. Сприяти організації та проведенню показових Днів ЦЗ та Тижнів безпеки дитини березень Відділ освіти 
16. Оформити в базових закладах загальної середньої освіти з питань ЦЗ та БЖД методичні куточки 

згідно рекомендацій НМЦ ЦЗ та БЖД області 
протягом 
року 

Керівники базових закладів 
освіти 

17. Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних 
тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової інформації з основних напрямків 
безпеки життєдіяльності і цивільного захисту, проведення серед населення акцій «Запобігти, 
врятувати, допомогти»  та «Герой – рятівник року» 

протягом 
року 

Відділ освіти 
Керівники закладів освіти 

18.  Організація та проведення практичного тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої  
евакуації учасників освітнього процесу (не рідше одного разу на півроку) 

до 15 грудня Керівники закладів освіти 

19. Показовий День ЦЗ для керівників закладів загальної середньої освіти в Підволочиській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

квітень Відділ освіти 
директор закладу освіти 



 

20. Підготовка звітів (підсумкових доповідей) про виконання завдань ЦЗ і їх подання у відділ освіти 
селищної ради: 
– звіт за І-ше півріччя 2020 року; 
 
- доповідь  за 2020 рік станом на 01 грудня. 
 
Звіт відділу освіти з питань ведення ЦЗ за І-ше півріччя 2020 року та подання його в управління 
освіти і науки облдержадміністрації; 

 
Доповідь відділу освіти за 2020 рік станом на 01 грудня та подання її в управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
 

до 13 червня 
 

до 03 грудня 
 

до 15 червня 
 
 

до 05 грудня 

 
 
Керівники закладів освіти 
 
Керівники закладів освіти 
 

Відділ освіти 
 
 

Відділ освіти 

 


