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НАКАЗ 

 

29.12.2017           № 315 

 

 

Про підсумки роботи навчального закладу 

з цивільного захисту в 2017 році  

 

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», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 

29.12.2017 № 262, наказу Управління освіти від 30.12.2016 № 232, наказу КЗ 

«ХСШ №3» від 30.12.2016 №291 в навчальному закладі упродовж 2017 року 

здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту (далі – ЦЗ). 

Основні завдання підготовки ЦЗ на 2017 рік навчальним закладом в 

основному виконані. 

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, 

працівників навчального закладу проводилося в  групах згідно з Програмою 

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). 

У навчальному закладі протягом 2017 року належним чином 

вирішувались питання підготовки в сфері цивільного захисту усіх категорій 

учасників навчально-виховного процесу. 

Навчально-матеріальна база навчального закладу у переважній 

більшості відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з 

питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні. 

У показовому дні ЦЗ, проведеному 06.04.2017, брали участь працівники 

навчального закладу, учні 5-11-х класів. 

Підготовка навчального закладу до проведення дня ЦЗ включала 

вивчення документів з питань ЦЗ, погодження планів проведення (з 
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визначенням окремих елементів) з відповідними посадовими особами 

управління освіти і фахівцями міських курсів ЦЗ. 

З метою закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів 

підготовки учнів та педагогічних працівників навчального закладу до дій при 

виникненні надзвичайних ситуацій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати завдання на 2017 рік виконаними. 

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

Калюжній Г.В.: 

1.1.Визначити  завдання з цивільного захисту на 2018 рік. 

До 30.01.2018 

1.2.Продовжити роботу щодо підвищення рівня ефективності функціонування 

районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту населення і територій, зниження негативних наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Протягом 2018 року 

1.3.Тримати на контролі: 

1.3.1.Дотримання інформаційно-інструктивного забезпечення цивільного 

захисту в закладі. 

1.3.2.Розвиток матеріально-технічного забезпечення цивільного захисту в 

закладах освіти Московського району. 

Постійно 

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

закладу освіти. 

До 15.01.2018 

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. 


