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Про результати підготовки
цивільного захисту у функціональній
підсистемі «Освіта і наука України»
у Черкаському районі
в 2015-2016 навчальному році та
завдання на 2016-2017 навчальний рік
Підготовка цивільного захисту у відділі освіти райдержадміністрації
та в освітніх закладах району в 2015-2016 навчальному році велася
відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України (далі МОНУ)
від 03.09.2009 №^П;8 «Про Положення про функціональну підсистему
«Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»
від 16 червня 2015 року № 637 «Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2015 рік»,
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01.07.2015 №132
«Про результати підготовки цивільного захисту у функціональній
підсистемі «Освіта і наука України» у Черкаській області у 2014-2015
навчальному році та завдання на 2015-2016 навчальний рік» і була
спрямована на забезпечення готовності до дій за призначенням при загрозі
та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру,
можливих терористичних проявів, стійкого управління галуззю під час
виконання завдань цивільного захисту (далі І (З).
Аналіз підсумкових звітів начальників ІДЗ закладів освіти району
щодо виконання означеного наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, ознайомлення з веденням документації закладів
освіти з питань ЦЗ та вивченням на місцях стану ІДЗ свідчить, що переважна
більшість керівного складу структурних підрозділів галузі відповідально
ставиться до питань підготовки учасників навчально-виховного процесу і
працівників до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, подальшого
вдосконалення системи ІДЗ.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.01.2015 № 47 у всіх навчальних закладах району введено режим
«Підвищеної готовності»: приведено у готовність до дій за призначенням
формування ІДЗ об’єктів, відкориговані та узгоджені з місцевими органами

державної виконавчої влади плани дій та плани евакуації; посилено роботу,:
пов’язану з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом
довкілля; налагоджено зв’язок та удосконалено систему оповіщення;
уточнено порядок виконання заходів у надзвичайних ситуаціях;
впроваджено посилений контроль щодо доступу на територію закладів
освіти осіб, які не задіяні в проведенні навчально-виховного процесу.
•
Проведено інвентаризацію фонду захисних споруд, укриттів та:
підвальних приміщень до готовності використання їх у випадку
надзвичайної ситуації. На разі на обліку відділу освіти 2 протирадіаційних
укриття. У 98% навчальних закладах є підготовленні пристосовані
найпростіші укриття (підвал та/або погріб), проте вони не можу вмісти
необхідну кількість осіб. Продовжується робота щодо підготовки утримання
в готовності до використання за призначенням цокольних поверхів і
підвальних приміщень навчальних корпусів як засобів колективного
захисту.
Знаходиться на постійному контролі питання щодо попередження
інфекційних захворювань дотримання санітарних вимог щодо використання
продуктів харчування, порядку водопостачання та водовідведення у
закладах освіти.
На основі Типових інструкцій наданих Координаційною групою
Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в
Черкаській
області,
розроблено
особисті
адаптовані
Інструкції
першочергових дій персоналу і посадових осіб підприємств, установ та
організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів,
Щорічно до початку навчального року проводяться перевірки в
підпорядкованих навчальних закладах щодо наявності та справності
первинних засобів пожежогасіння, впроваджених систем оповіщення,
відповідної комплектації аптечок першої допомоги, аварійного живлення
тощо.
Перевірено наявність і стан зберігання всіх засобів індивідуального
захисту органів дихання. Усі діти та працівники 100% забезпечені ватномарлевими пов’язками. Термін придатності індивідуальних засобів захисту
органів дихання вичерпався, наразі вивчається питання щодо можливості
проведення лабораторних випробування 3130Д.
Водночас, забезпечення закладів освіти приладами радіаційної та
хімічної розвідки, засобами протирадіаційного, протихімічного та
медичного захисту залишається незадовільним, оскільки потребує значних
фінансових витрат.
У кожному навчальному закладі району оформлені куточки безпеки
життєдіяльності - «Правила дорожнього руху», «Правила поведінки на
воді», «Протипожежна безпека», «Надзвичайні ситуації», «Цивільний
захист» та ін.
Поповнюється, поновлюється й удосконалюється навчальнометодична база предметів «Основи здоров'я», «Захист Вітчизни».
Дидактично-матеріальна база навчальних закладів певною мірою
відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань

захисту життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу та інших
працівників у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.
На районний фестиваль педагогічних ідей і знахідок було
представлено 7 робіт кращих педагогів з предмету «Захист Ві тчизни».
Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться за
тематикою розділу «Цивільний захист» програми «Захист Вітчизни»,
«Основи медичних знань», «Основи здоров’я». Здійснюється постійний
контроль за станом викладання означених предметів.
В районі активно залучились до впровадження у виховний процес
дитячо-юнацьких спортивно-військових патріотичні ігри та системи змагань
за нормативами програми предмету «Захист Вітчизни». 15.04.2016 на базі
Мошнівської загальноосвітньої школи І-ІЇІ ступенів проведено І (районний)
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), в якому взяли участь 24 команди (рої). Перше місце здобула
команда Будищенської ЗОНІ 1-ІЙ ступенів «Мошногірські яструби» та
представляла район підчас проведення обласного етапу 20-22.05.2016. На
базі с. Чорнявка з 22 по 24 червня проведено районну гру-випробувапня
серед школярів «Котигорошко». У грі взяло участь 18 команд (262 учня) із
16 шкіл району.
Забезпечено розвиток та вдосконалення Всеукраїнського дитячого
руху «Школа безпеки». 17.05.2016 на базі Черкаського міського Палацу
молоді відбувся Відкритий кубок Цивільного захисту м.Черкаси...2016 під
гаслом: «Мова безпеки - мова майбутнього». Черкаський район
представляла команда «Сигнал» Леськівської ЗОШ.
Із юнаками, які закінчували вивчення предмета «Захист Вітчизни» 21
та 22 квітня 2016 проведено навчально-польові збори на базі Навчального
центру Державної прикордонної служби України імені І.Момота. Протягом
двох днів проживання та навчання у навчальному центрі 136 учнів
вправлялися у стрільбі, вивчали особливості військової справи,
знайомилися з військовою технікою, відпрацьовували практично здобуті
знання підчас вивчення шкільного курсу.
У рамках проведення Дня цивільного захисту 19.05.2016 в
загальноосвітніх навчальних закладах відбулися зустрічі учасників
навчально-виховного процесу з відповідальними працівниками органів
охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій; проведено відкриті
уроки, бесіди, вікторини, організовано тематичні виставки малюнків тощо..
На другому та третьому етапах означеного заходу проведено
відпрацювання дій учнів, постійного складу ніколи з увідних можливої
обстановки на території школи у разі виникнення надзвичайної ситуації
техногенного, екологічного і природного характеру. Окрім цього проведено
протипожежні та евакуаційні заходи щодо захисну постійного складу,
виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, комбіновані
естафети з елементами використанням нормативів контрольних завдань
програми ЦЗ.
У дошкільних навчальних закладах у рамках Тижня безпеки дитини з
16 по 20.05.2016 проведено спортивно-театралізовані свята: „Відчуй

небезпеку”, „Добро-зло”; лялькові вистави, вікторини „Нкологознайкш
Стихійні лиха”, „Будь обережним”, „Допоможи собі сам” тощо. До участі у
проведенні Тижня безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах були
залучені медичні працівники, представники ДСНС.;
У всіх навчальних закладах 19.05.2016 відбулось об’сктовс
тренування. Сформовані звіти та передані до районного відділу ДСНС.
Пройшли функціональне навчання в Навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області по
договору за кошти відділу освіти 36 посадових осіб керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
цивільного захисту загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
району. У навчальних закладах організовано підготовку постійного складу
працівників галузі до захисту та дії у надзвичайних ситуаціях, діють
навчальні групи - тематика навчань визначена, плани навчання виконані.
Під час проведення державної атестації у навчальних закладах району
у Леськівській, Руськополянській № 1, Степанківській, Вайбузівській та
Нечаївській загальноосвітніх школах та ДНЗ «Пролісок» с.Сагунівка
здійснено вивчення стану організації та ведення цивільного захисту.
Зауваження та пропозиції доведено до керівництва об’єктів.
Стан організації та ведення цивільного закладу в закладах освіти
району задовільний. Проте, є і певні недоліки. Зокрема, в окремих
загальноосвітніх та дошкільних закладах виявлено зволікання і формалізм
щодо організації і ведення цивільного захисту на об’єкті, відпрацьовано не в
повному обсязі плануюча документація, невчасно надається інформація до
віділу освіти. У зв’язку з відсутністю фінансування накопичення об’єктових
матеріальних резервів відбувається на недостатньому рівні. Заклади освіти
не забезпечені приладами хімічного та радіаційного контролю, учасники
навчально-виховного процесу галузі не забезпечені засобами радіаційного
та хімічного захисту.
Планові завдання підготовки ЦЗ на 2015-2016 навчальний рік
освітніми закладами району в основному виконані.
На виконання наказу МОНУ від 30.05.2016 № 592 «Про затвердження
плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освітим науки
України на 2016 рік», наказу Управління освіти і науки Черкаської
облдержадміністрації від 29.06.2016 №186 «Про результати підготовки
цивільного захисту у функціональній підсистемі «Освіта і наука України» у
Черкаській області у 2015-2016 навчальному році та завдання на 2016-2017
навчальний рік», з метою розвитку й удосконалення підготовки учнів,
педагогічних та інших працівників навчальних закладів до дій при
виникненні надзвичайних ситуацій
НАКАЗУЮ:
1.
Вважати головним завданням функціональної підсистеми ЦЗ на
2016-2017 навчальний рік підвищення готовності формувань закладів освіти;
до проведення заходів щодо попередження і зниження негативних наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, можливих
терористичних проявів.
2. Спрямувати діяльність ІДЗ функціональної підсистеми «Освіта і
наука. України» єдиної державної системи цивільного захисту у
Черкаському районі в 2016-2017 навчальному році на:
2.1. Забезпечення сталого функціонування ІДЗ закладів освіти;
2.2. Розроблення комплексу заходів відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від 19.05.2006 №385 «Про затвердження Положення
про правові і організаційні основи дій структурних підрозділів галузі у разі
загрози або виникнення терористичного акту»;
2.3. Активізацію роботи об’єктових органів управлінь, сил (штабу ЦЗ,
комісій з НС, евакуаційних, пожежно-технічних, керівників формувань) і
засобів до запобігання і оперативного реагування на надзвичайні ситуації,
проведення заходів захисту в разі їх виникнення та ліквідації їх наслідків; ;
2.4. Накопичення об'єктивних матеріальних резервів ЦЗ в обсягах, що
забезпечують індивідуальний захист учасників навчально-виховного
процесу і працівників галузі;
2.5. Подальше вдосконалення об’єктових систем зв’язку і оповіщення
передачі сигналів ЦЗ, інформаційного забезпечення та впровадження
сучасних технологій;
2.6. Навчання керівного складу органів управління освітою,
керівників формувань на курсах ЦЗ, підготовку і постійного склад}'
працівників галузі до захисту та дій в умовах загрози, виникнення
можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та
на випадок виникнення пожежі, терористичних проявів за постійним місцем
роботи.
3. Взяти до відома, що начальником ЦЗ відділу освіти відповідно до
положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної
державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, затвердженого
наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 №814 є начальник
відділу освіти, а начальниками ЦЗ навчальних закладів - їх керівники. ;
4. Начальнику штабу ЦЗ функціональної підсистеми «Освіта і наука
України» в Черкаському районі, начальникам ЦЗ закладів освіти:
4.1. Проаналізувати роботу підпорядкованих об’єктів і стан виконання
вимог чинного законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, Черкаської райдержадміністрації, відділу освіти з
питань ЦЗ в 2015-2016 навчальному році, дати оцінку стану справ й
визначити завдання та заходи на 2016-2017 навчальний рік щодо
подальшого розвитку і вдосконалення системи ЦЗ, усунення недоліків, які
мають місце.
Визначеним посадовим особам і фахівцям всіх категорій об'єктного
рівня галузі освіти району обов'язки в сфері ІДЗ вважати постійною і
обов'язковою складовою їх службової діяльності.
4.2. Зосередити основні зусилля впродовж 2016-2017 навчального

року на:
навчанні учасників навчально-виховного процесу та інших
працівників об’єктів освіти правилам поведінки та основним способам їх
захисту від наслідків НС, прийомам надання першої медичної допомоги;
роз’ясненні та практичній реалізації вимог Цивільного кодексу
України, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука
України» Єдиної державної системи запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі Положення).
4.3. Продовжити роботу щодо удосконалення плану дій, реагування
ЦЗ об’єктів галузі та коригувати їх у терміни визначенні Положенням;
4.4. Розробити комплекс заходів щодо підвищення ефективності
захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників галузі у
зонах можливого хімічного зараження.
4.5. Уточнити плани евакуації та забезпечити постійну готовність
органів управління сил і засобів до евакуації (розосередження) учасників
навчально-виховного процес, що знаходяться у зонах можливого
виникнення стихійного лиха.
. .
4.6. Продовжити роботу з приведення наявного фонду захисних
споруд та пристосованих у готовність до використання за призначенням;
4.7. Ужити заходів з попередження інфекційних захворювань через
порушення санітарних вимог щодо використання продуктів харчування,
порядку водопостачання та водовідведення у закладах освіти;
4.8. Оперативно, достовірно і своєчасно інформувати учасників
навчально-виховного процесу і працівників галузі про стан захисту від
вражаючих факторів надзвичайних ситуацій, а також про заходи, що
вживаються з цією метою.
4.9. Активізувати навчально-методичну діяльність з питань ЦЗ, основ
медичних знань та основ здоров’я, спрямувати їх зусилля на розробку
навчально-методичних посібників, комп’ютерних програм тощо.
4.10. Спланувати і забезпечити навчання (підвищення кваліфікації)
об’єктового керівного, командно-начальницького складу з питань ЦЗ,
викладачів предметів «Захист Вітчизни» та «Основи здоров'я» та «Безпеки
життєдіяльності» в мережі курсів обласного навчально-методичного центру,
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області та
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
4.11. Проводити підготовку учнів загальноосвітніх навчальних
закладів з дисципліни «Основи здоров'я» за програмами, затвердженими й
рекомендованими Міністерством освіти і науки України, а з питань ЦЗ
відповідно до розділу навчальної програми «Захист Вітчизни» та
забезпечити дієвий контроль за якістю вивчення цих предметів.
Під час підготовки особливу увагу звернути на питання безпеки у
громадських місцях, попередження тероризму, правила евакуації з
громадських приміщень, діям населення у разі витоку сильнодіючих
отруйних речовин тощо.
4.12. Активізувати діяльність щодо розвитку та . вдосконалення

системи позашкільної роботи з військово-патріотичного напрямку, з ціно
метою:
4.12.1. Продовжити впровадження у виховний процес дитячоюнацьких спортивно-військових патріотичних ігор та системи змагань за
нормативами програми предмету «Захист Вітчизни».
4.12.2. Сприяти функціонуванню клубів з рятувальної справи, та
проведення змагань за нормативами ЦЗ у межах Всеукраїнського дитячого
руху «Школа безпеки».
4.12.3. Забезпечити проведення регіональних дитячо-юнацьких
військово-патріотичних ігор «Сокіл» («Джура»), «Котигорошко».
4.12.4. Провести районні етапи Всеукраїнського' громадського
дитячого руху «Школа безпеки» та забезпечити участь командипереможниця в обласному етапі.
4.13.
Доводити своєчасно до відома особового складу накази і
розпорядження Міністерства освіти і науки України, обласної та районної
державної адміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації,
відділу освіти, здійснювати контроль за їх виконанням.
5. За багаторічну ініціативну, творчу і наполегливу роботу,
спрямовану на вдосконалення ДЗ галузі нагородні І рам отою, відділу
освіти:
Яценко Катерину Миколаївну, керівника ДЗ Стенанківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
... ;
6.3а проявлену наполегливість, відповідальність і творчу ініціативу
щодо зміцнення та удосконалення цивільного захисту оголосити подяку:
Глизь Надії Миколаївні, начальнику штабу ЦЗ Руськополянської
загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів № 1;
Сидоренко Тетяні Миколаївні, начальнику штабу ЦЗ Стенанківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
7. Керівникам закладів освіти, де були виявлені недоліки, привести до
01.09.2016 у відповідність до вимог нормативно-правових документів .у
сфері ЦЗ плануючі документи навчальних закладів.
8. Розпочати навчальний рік у сфері ЦЗ з і вересня.
9. Провести «Дня цивільного захисту», «Тиждень безпеки ди тини»,
об'єктове тренування у другій половині травня.
10. Подати звіт про виконання заходів, передбачених цим наказом,
штабу ЦЗ відділу освіти до 25 травня 2017 року.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на головних спеціалістів
відділу освіти Крутіня 1. І. та Блощаневич В. В.
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