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НАКАЗ 

 

23.01.2018           № 21 

 

Про завдання з цивільного захисту  

навчального закладу на 2018 рік 

 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, Постанов 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 30.10.2013 

№841 «Про затвердження Порядку евакуації в разі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації і техногенного і природного характеру», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження 

Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 

учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях єдиної державної системи 

цивільного захисту», наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 

22.01.2018 №16, Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради від 23.01.2018 «Про завдання  з цивільного захисту 

Управління освіти  на 2018 рік» з метою закріплення та розвитку досягнутих 

позитивних результатів підготовки учнів та педагогічних  працівників 

навчального закладу до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, на 

виконання розпорядження Харківського міського голови від 17.01.2018 №36 

«Про основні завдання Цивільного захисту міста Харкова на  2018 рік» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Начальнику штабу ЦЗ - заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Калюжній Г.В.: 

1.1.Відкоригувати плани цивільного захисту згідно з розпорядженням 

Харківського міського  голови від 17.01.2018 № 36 «Про основні завдання 

Цивільного захисту міста Харкова на  2018 рік». 

До 30.01.2018 

1.2.Спланувати поетапне виконання заходів по обладнанню навчального 

закладу автоматичною пожежною сигналізацією з виводом на пульт 

централізованого спостереження, згідно з нормами пожежної безпеки. 

До 01.03.2018 
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1.3.Організувати навчання працівників  навчального закладу відповідно до 

Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та 

організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом ДСНС 

України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 

№458). 

Упродовж 2018 року  

1.4.Проводити навчання постійного складу працівників навчального закладу 

згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з 

питань  надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи в обсязі:  

- 15 годин – для керівного складу, особового складу невоєнізованих 

формувань та педагогічних  кадрів;  

- 12 годин – для технічно-обслуговуючого персоналу навчальних закладів. 

1.5.Підготовку учнів навчального закладу з предмета «Основи здоров’я» 

проводити за програмами, затвердженими  Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України, а з питань цивільного захисту відповідно до розділу 

навчальної програми «Захист Вітчизни». Під час підготовки особливу увагу 

звернути на питання пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів 

природи, правил поведінки у небезпечних місцях тощо. 

1.6.Внести до річних планів закладу освіти проведення у позаурочний час з 

учнями вікторин, шкільних та районних олімпіад з безпеки життєдіяльності і 

цивільного захисту тощо. 

1.7.Розробити для всіх педагогічних працівників індивідуальні алгоритми дій 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій як під час навчально-виховного 

процесу, так і в позаурочний час.  

До 09.02.2018 

2.Кальчевій Ю.С., учителю інформатики, розмістити цей наказ на сайті 

закладу освіти. 

До 25.01.2018 

3.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу ЦЗ - 

заступника директора з навчально-виховної роботи Калюжну Г.В. 

 

Начальник ЦЗ -  

Директор КЗ  «ХСШ №3»    В.І.Косміна 

 

З наказом ознайомлена:                         

Калюжна Г.В. ________ 

 

 

Калюжна Г.В. 


