УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІЗЮМСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ №12
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

від 30.11.2018
№ 539
Підсумки підготовки з цивільного захисту за 2018 рік
і завдання на 2019 рік
Згідно з планом роботи школи план підготовки з цивільного захисту в
школи в 2018 році в основному виконаний. Основні зусилля при вирішенні
питань з ЦЗ зосереджувались на організації навчання учнів та постійного
складу згідно з чинними програмами ЦЗ, проведення спеціального
тренування, навчання учнів 1-11 класів з радіаційної безпеки за програмою
“Основи здоров’я”, “Основи медичних знань ЦЗ”, допризовної підготовки
юнаків, а також створення умов надійного захисту учнів, працівників у
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, можливих
терористичних проявів і спроможності діяти у разі їх виникнення. “День
ЦЗ”, проведений у квітні 2018 року, дав змогу керівному складу ЦЗ школи,
працівникам та учням школи здобути практичний досвід виконання
заходів ЦЗ з захисту населення і територій від НС техногенного та
природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них
Кращу підготовку виявили:
 ланка пожежегасіння, командир ланки – Луговець В.К.;
 ланка охорони громадського порядку, командир ланки –
Коловоротний Б.В.
З метою пропаганди знань з ЦЗ і закріплення практичних навичок
проводились змагання та вікторини з учнями 2-11-х класів на кращі знання
і уміння користуватися засобами індивідуального та колективного захисту
від засобів ураження, продовжувалась робота щодо удосконалення
навчально-матеріальної бази ЦЗ. У кабінеті № 20 «Захист Вітчизни»
влаштований куточок з основ медичних знань.
Разом з тим у підготовці з ЦЗ малі місце суттєві недоліки:
- на заняттях 6-7 класів недостатньо використовувалися наочні
посібники з ЦЗ;
- практичні заняття, тренування з учнями 8-9 класів проводились не на
високому рівні.
З метою подолання негативних явищ, які мали місце в 2018 році, та
виконання Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від
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08.07.2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані
служби цивільного захисту», наказу МОН України від 21.11.2016 р. №
1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних
ситуацій ( з питань безпеки життєдіяльності) та збереження життя та
здоров’я учнів (дітей дошкільного віку) та персоналу, готовності до
проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків можливих
надзвичайних ситуацій», відповідно до законів України “Про Цивільну
оборону України”, “Про місцеві державні адміністрації” та з метою
закріплення досягнутих позитивних результатів, удосконалення
готовності системи цивільної оборони школи до дій за призначенням,
створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей від НС
техногенного та природного характеру, ефективної реалізації державної
політики в цій сфері, НАКАЗУЮ:
1.Основним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту на 2018
рік вважати прискорення впровадження Закону України “Про правові
засади цивільного захисту в Україні”, приведення у відповідність його
вимогам інших законодавчих та нормативно-правових актів, створення,
становлення і забезпечення функціонування в державі нової сучасної
системи цивільної безпеки – Єдиної державної системи цивільного
захисту населення і територій від НС, її функціональних та
територіальних підсистем, спроможних ефективно діяти за
призначенням в умовах загрози і виникнення будь-яких НС
техногенного та природного характеру, можливих терористичних
проявів та особливого періоду.
2. Основні зусилля у ході реалізації основного завдання зосередити на:
- забезпеченні реальної готовності органів управління , сил та
засобів ЦЗ, всіх ланок до оперативного реагування на НС,
проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і
територій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків,
організованого переведення з мирного на воєнний стан;
- підвищення ефективності превентивних заходів у місті щодо
захисту населення і територій від НС на принципах
пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та
збереження здоров’я людей; виконанні регіональної і місцевих
програми щодо зменшення загрози і запобігання виникненню
можливих НС та мінімізації їх наслідків;
- накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах,
необхідних для забезпечення проведення першочергових
відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків
прогнозованих НС;
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-

-

-

- навчанні керівного складу та органів управління ЄДС ЦЗ,
підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах
загрози та виникнення НС техногенного та природного
характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного
та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній
сфері.
3.Підготовку учнів школи здійснити:
за програмами курсу “Основи здоров’я”, “Захист Вітчизни”, “Основи
медичних знань ЦЗ”;
при підготовці та проведенні “Дня ЦЗ” на фоні можливого стихійного
лиха, або аварії на об’єкті чи транспорті, терористичного акта, під
вплив яких може підпасти школа, особливу увагу звернути на
формування свідомості у дітей відчуття особистості та колективної
безпеки, навичок розпізнання та оцінки небезпеки, а також безпечної
поведінки в екстремальних ситуаціях вдома та на вулиці.
4.Керівний склад ЦЗ школи навчати на міських курсах ЦЗ шляхом
проведення одноденних та дводенних зборів згідно з планом підготовки
ЦЗ школи. В групі НЦЗ школи провести заняття обсягом 15 годин,
згідно рекомендуючої тематики. Навчання провести під час зимових та
весняних канікул.
5.Особовий склад НФ ЦЗ школи навчати:
на планових заняттях в складі навчальних груп обсягом 15 годин, під
керівництвом командирів формувань, згідно рекомендуючої тематики;
при підготовці та проведенні “Дня ЦЗ” провести ТСЗ з НФ
6.Підготовку працівників школи, які не входять до складу НФ ЦЗ ,
проводити обсягом 12 годин на планових заняттях в складі навчальних
груп, а також при підготовці і проведенні Дня ЦЗ провести з ними ТСН
Заняття проводити по рекомендованій тематиці.
7.Керівниками груп призначити:
група № 1 “Група керівного складу” – НЦЗ школи – Рябенко І.В.;
група № 2 “Група особового складу невоєнізованих формувань” –
командири невоєнізованих формувань Конопля В.М., Луговець О.О.,
Крамаренко І.М., Коловоротний Б.В., Луговець В.К., Чернятіна Т.Г.;
- група № 3 “Група робітників та службовців школи, які не входять до
формувань” – заступник НЦЗ школи Гончаренко Г.М.;
Штабу ЦЗ школи до 30.12.2018 року відпрацювати плануючи документи
з питань підготовки ЦЗ на 2019 рік, затвердити та погодити зі штабом
ЦЗ міста і управлінням освіти.
8.Начальнику штабу ЦЗ школи Оніщенко В.А. укомплектувати кожну
навчальну групу слухачами і подати списки мені на затвердження до
30.12.2018 року.
9. Начальнику штабу ЦЗ школи Оніщенко В.А. надати мені план
підготовки школи з ЦЗ на 2019 р. (Додаток № 2).
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10.Навчальний рік з ЦЗ розпочати 10 січня і завершити 30 листопада
2019 року.
11.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

І.В. Рябенко
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Додаток 1
до наказу

від 30.11.2018 № 539
Підсумки проведених комплексних об’єктових тренувань з
учасниками навчально-виховного процесу щодо дій у
надзвичайних ситуаціях і «Дня цивільного захисту»
Згідно з "Планом основних заходів підготовки цивільного захисту
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 на 2017/2018 навчальний рік" та
наказом директора школи від 14 лютого 2018 року № 89 «Про проведення
комплексних об’єктових тренувань і Дня цивільного захисту», тренування з
учасниками навчально-виховного процесу школи" 26 квітня 2018 року з
06.00 до 15.00 в школі проведено тренування і День цивільного захисту з
учнями школи.
Основною метою тренування і Дня цивільного захисту була практична
перевірка стану цивільного захисту школи як об'єкту Функціональної
підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного
захисту України і рівня набутих учнями школи знань та умінь з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту за програмами предметів
"Основи здоров'я" та розділу "Цивільний захист"
предмету "Захист
Вітчизни".
До участі у тренуванні і „Дні ЦЗ" школи були залучені:
керівний склад ЦЗ школи;
штаб ЦЗ школи;
шкільна комісія з питань НС;
евакуаційна комісія школи;
шкільний штаб з ліквідації наслідків НС;
формування ЦЗ школи;
структурні підрозділи ЦЗ школи (учні школи у складі навчальних
класів та вчителі школи).
Всього в заходах практичної підготовки з питань цивільного захисту
школи взяли участь 623 учні та 70 працівників школи.
В ході підготовки та проведення тренування і "Дня ЦЗ" були
відпрацьовані у повному обсязі необхідні (згідно вимог керівних документів)
плануючі та звітні документи.
В ході підготовки та проведення тренування і "Дня ЦЗ" були
відпрацьовані наступні практичні заходи:
здійснено збір керівного складу ЦЗ школи, осіб керівних органів та сил
(невоєнізованих формувань) ЦЗ школи за сигналом оповіщення "Збір-аварія"
і перевід їх у режим „надзвичайної ситуації";
проведено інформування учасників навчально-виховного процесу та
працівників школи про виникнення в навчальному корпусі школи НС;
приведення формувань ЦЗ школи у готовність до роботи за
призначення; проведено засідання шкільної комісії з питань НС щодо
класифікації НС, що виникла в школі, визначення заходів з ліквідації
наслідків НС та порядку організації навчального процесу в умовах НС;
проведено засідання евакуаційної комісії школи щодо порядку
розсередження учнів школи (у складі навчальних класів та вчителів) до
спортивного майданчику до ліквідації наслідків НС у своїй школі;
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організована система збирання, узагальнення даних та оцінки
обстановки, а також підготовки обгрунтованих пропозицій начальнику ЦЗ
школи для прийняття рішення щодо ліквідації наслідків НС;
проведено конкурси, вікторини, змагання та естафети з питань ЦЗ;
виготовлено кожним учнем у ході "Дня ЦЗ" школи найпростіший засіб
захисту органів дихання – ватно- марлева пов'язка (ВМП);
створено шкільний штаб з ліквідації НС та проведено його перше
організаційне засідання; шкільним штабом з ліквідації НС організовано
протипожежні заходи;
дії учасників навчально-виховного процесу і працівників школи за
сигналом оповіщення ЦЗ "Пожежна небезпека ";
переміщення учасників навчально-виховного процесу і працівників
школи у складі піших колон до місця розсередження.
Основна мета проведення тренування і "Дня ЦЗ" школи досягнута та
головні їх завдання виконані.
Згідно з планом проведення Дня ЦЗ, розробленим і затвердженим
начальником ЦЗ школи, відбулися наступні заходи:
1. Загальношкільна лінійка «День ЦЗ» .
2. Зустріч учнів 1-11 класів з працівниками міської служби ДСНС, який
ознайомив їх із засобами індивідуального захисту, з правилами
поведінки під час надзвичайних ситуацій.
3. Бесіди та виховні години, проведені класними керівниками на теми:
«Небезпеки природного та техногенного характеру» - 5 кл.;
«Як запобігти трагічним наслідкам пожежі» - 6 кл.;
«Аварії та пожежі на виробництві. Причини їх виникнення» - 7 кл.;
«Яку воду потрібно вживати?» - 8 кл.;
«Радіація та її види. Природний радіаційний фон» - 9 кл.;
«Захист від радіації. Радіозахисні речовини – радіоблокіратори,
радіопроектори» - 10 кл.;
«Вплив радіації на здоров’я людини. Шляхи надходження до
організму радіоактивних речовин та їх виведення» - 11 кл.
4. Дії постійного складу по захисту учнів та майна при виникненні
пожежі.
5. Проведення вікторин для учнів 2-4 класів.
6. Спортивна естафета для учнів 5-9 класів.
7. Воєнізована естафета, здача нормативів ЦЗ для учнів 10-11 класів.
8. Виставка засобів ЦЗ.
Усі заходи, які проводились із цивільного захисту, сприяли
підвищенню морально-психологічної підготовки учнів в умовах аварій,
катастроф та стихійних лих.
Усі учасники навчально-виховного процесу та працівники школи ще
раз усвідомили необхідність особистої підготовки та в цілому школи з
питань цивільного захисту;
керівний склад та органи управління ЦЗ школи удосконалили свої
практичні навички в організації та проведенні заходів захисту учасників
навчально-виховного процесу та працівників школи від наслідків НС;
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всі учасниками навчально-виховного процесу та працівники школи
закріпили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах
надзвичайних ситуацій;
керівним складом ЦЗ школи, органами управління та силами ЦЗ школи
практично відпрацьовано весь комплекс заходів захисту в конкретній
обстановці – виникнення в навчальному корпусі школи пожежі.
Однак, у ході проведення тренування і „Дня ЦЗ" були виявлені
наступні недоліки: засобами індивідуального захисту, крім ватно-марльових
пов’язок, учасники навчально-виховного процесу та працівники школи і
особовий склад формувань ЦЗ школи фактично не забезпечені;
матеріально-технічне забезпечення формувань ЦЗ школи становить
тільки 10-20% від потреби, через відсутність фінансування на його
придбання;
прилади радіаційної, хімічної розвідки та радіаційного контролю
внаслідок довготривалого їх використання знаходяться в стані,
непридатному
до
використання
за
призначенням
і
можуть
використовуватись тільки для навчальних потреб;
медична ланка школи табельним майном забезпечена тільки на 10 %;
навчально - матеріальна база ЦЗ школи не повністю відповідає
вимогам керівних документів (недостатньо колективної наочної інформації
щодо дій населення в умовах надзвичайних ситуацій);
стан системи оповіщення та інформування учасників навчальновиховного процесу та працівників школи про виникнення НС потребує
подальшого вдосконалення.
Підсумки:
1. Оцінено проведені в школі тренування з питань ЦЗ і „День
цивільного захисту"наступним чином:
1.1. Тренування з учасниками навчально-виховного процесу - "добре";
1.2. „День цивільного захисту"
- "добре";
1.3. Дії формувань цивільного захисту:
ланка зв’язку і оповіщення
- "добре";
медична ланка
- "добре";
протипожежна ланка
- "відмінно";
ланка охорони громадського порядку
- "відмінно";
рятувальна ланка
- "добре".
Оголошено результати проведених в школі у ході "Дня ЦЗ"
конкурсів, вікторин, змагань та естафет з питань ЦЗ та вручено дипломи I, II
та III ступенів за перші, другі та треті місця відповідно:
2.

2.1. Переможці конкурсу на кращу стінну газету з питань ЦЗ:
І місце – 5-А клас (класний керівник Левченко О.М.);
ІІ місце – 6-Б клас (класний керівник Вітік О.О.)
ІІІ місце – 7-Б клас (класний керівник Бойко І.В.)
2.2.Переможцями спортивної естафети
І місце – 7-А клас (класний керівник Ткаченко О.В.);
ІІ місце – 7-Б клас (класний керівник Бойко І.В.)
ІІІ місце – 6-В клас (класний керівник Олійник Н.В.)
2.3.Переможцями вікторини з питань ЦЗ
І місце – 5-Б клас (класний керівник Перевозник Ю.П.);
7

ІІ місце – 8-А клас (класний керівник Шевченко М.А.)
ІІІ місце – 8-Б клас (класний керівник Донник М.Г.)
2.4. Переможцями воєнізованої естафети, здачі нормативів ЦЗ для
учнів 10-11 класів
І місце – 11-А клас (класний керівник Крамаренко І.М.);
ІІ місце – 11-Б клас (класний керівник Василенко В.П.)
ІІІ місце – 10-А клас (класний керівник Луговець О.О.)
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Додаток 2
до наказу

від 30.11.2018 № 539
ПЛАН
підготовки школи з ЦЗ на 2019 р
№ Найменування заходів Хто проводить
Хто
Час
Відповід
з/п
залучається проведе альн.
ння
І. Участь в заходах ЦЗ міста (району)
1. Підведення підсумків Начальник
Директор
лютий
Мартино
роботи за рік
управління освіти
школи
2019 р.
в В.О.
Безкоровайний
Рябенко
О.В.
І.В.,
Оніщенко
В.А.
2. Учбово-методичний
Начальник
Директор
лютий
Мартино
збір керівного складу управління освіти
школи
2019 р.
в В.О.
ЦЗ міста
Безкоровайний
Рябенко
О.В.
І.В.,
Оніщенко
В.А.
ІІ. Заходи, які проводяться директором та спеціально призначеною особою.
1. Підведення підсумків Директор Рябенко
Педагогічни Пед.
Оніщенк
роботи рік і
І.В.
й склад
рада:
о В.А.
постановка завдань на
10.01.
новий учбовий рік
2019 р,
проток.
№1;
2.

4.

Підготовка керівного
складу
- на обласних курсах
ЦЗ (ПІБ)

-

-

-

-

-

-

-

-

- в інституті
підвищення
кваліфікації (П.І.Б.)
- в групі директора
- на міських курсах ЦЗ
- коман.формувань
(ПІБ)
-керівники груп
Підготовка особового

-

-

-

-

Рябенко І.В.
-

група
-

-

-

Командири

Особовий

За

Рябенко
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5.

6.

7.
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складу формувань – 15 формувань:
год.
Крамаренко І.М.,
Конопля В.М.,
Луговець В.К.,
Коловоротний
Б.В.
Луговець О.О.
Чернятіна Т.Г.
Гончаренко Г.М.
Підготовка
Керівники занять
працівників,– 12 год.
(згідно розкладу)

склад

розклад
ом
ІЗОШ
№ 12

І.В.

Працівники

Рябенко
І.В.

Проведення
об’єктового
тренування і «Дня
ЦЗ»
Проведення
протипожежного
тренування (окремого)

Директор
Рябенко І.В.

Склад
школи

За
розклад
ом
ІЗОШ
№ 12
18.04.
2019 р.

Директор
Рябенко І.В.

Склад
школи

Проведення заходів по Гончаренко Г.М.
створенню навчальноматеріальної бази ЦЗ

працівники
школи

11. Заходи з пропаганди
1. В.А. Оніщенко:
знань ЦЗ (вказати які і виступ по
коли)
шкільному
радіовузлу:
Крамаренко І.М.,
Чернятіна Т.Г.
2. Бугай Л.І.:
виступ із безпеки
життєдіяльності.
3. Мєлєнь І.Б.,
кл.кер.:
висвітлення
заходів ЦЗ у
стінній пресі,
малюнках

18.04.
2019р.
27.09.
2019р.
18.0422.04.
2019р.
18.0422.04.
2019 р.

працівники
школи, учні
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Рябенко
І.В.,
Оніщенк
о В.А.
Рябенко
І.В.,
Оніщенк
о В.А.
Рябенко
І.В.,
Гончаре
нко Г.М.
Рябенко
І.В.,
Оніщенк
о В.А.

