
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

30.12.2021                                      №469-од 

 

Про підсумки підготовки з 

цивільного захисту у 2021 році 

та завдання на 2022 рік 

 

Заходи цивільного захисту, які проводились у Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені Юрія Федьковича у 2021 році, носили плановий характер. 

Керівний склад цивільного захисту, виконуючи вимоги законодавства 

України, Указів Президента України з питань цивільного захисту, 

розпоряджень керівників цивільного захисту Чернівецької області та міста 

Вижниці , в основному забезпечив достатню готовність керівного складу та сил 

закладу освіти до реагування на надзвичайні ситуації.  

Покращилась організація та якість проведення занять з ЦЗ з постійним 

складом та учнями, проведено День Цивільного захисту, де керівний склад, 

командири ланок, класні керівники, вчителі отримали навички в управлінні 

заходами ЦЗ при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. 

Поряд з позитивними результатами у підготовці з ЦЗ у цьому році 

відзначається ряд недоліків, що стосуються матеріально-технічного забезпечення 

заходів ЦЗ - як результат недостатнього фінансування потреб закладу освіти. 

З метою усунення наявних недоліків, підвищення рівня підготовки з ЦЗ 

учасників освітнього процесу, особового складу сил ЦЗ закладу, а також  

покращення навчально-матеріальної  бази з питань цивільного захисту, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Основними завданнями на 2022 рік вважати: 

1.1. забезпечення якісного проведення навчання керівного складу, 

постійного складу та учнів діям при виникненні НС техногенного та 

природного характеру; 



1.2.  удосконалення комплексу заходів з пропаганди знань, спрямованих на 

вивчення учасниками освітнього процесу дій при виникненні надзвичайних та 

небезпечних  ситуацій у зимово-весняний період, у період літнього відпочинку, 

поведінки з підозрілими та вибухонебезпечними предметами; 

1.3. удосконалення протипожежного захисту закладу, готовності учасників 

освітнього процесу до дій за сигналами ЦЗ у випадку виникнення НС 

об’єктового рівня. 

2. Здійснювати підготовку учасників освітнього процесу до захисту у НС 

по категоріям та за формами: 

- керівний склад та осіб, діяльність яких пов’язана з організацією 

цивільного захисту, - на Чернівецьких територіальних курсах цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності  Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області;  

- педагогічний склад та технічний персонал - на заняттях за Програмою 

загальної підготовки працівників діям у НС  у складі навчальних груп; 

- учасників освітнього процесу – під час проведення занять за 

навчальними програмами предметів «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я»; 

- перевірку знань щодо дій у надзвичайних ситуаціях всіх категорій 

учасників освітнього процесу, здійснювати під час проведення Дня цивільного 

захисту, протипожежних тренувань та об’єктових тренувань з питань 

цивільного захисту. 

3. Вважати основною метою проведення усіх форм навчання та тренувань 

удосконалення знань щодо порядку дій у НС та практичних навичок керівного, 

педагогічного складу та постійного персоналу закладу по забезпеченню безпеки 

учасників освітнього процесу, а також мінімізації матеріальних збитків у разі 

виникнення НС техногенного та природного характеру. 

4. Підготувати та провести травні 2021 року День цивільного захисту та 

об’єктове тренування з питань ЦЗ відповідно до Плану, затвердженого 

Чернівецьким міським управлінням освіти для закріплення та перевірки рівня 

підготовки керівного складу, практичної готовності педагогічного, технічного 

персоналу закладу та учнів діяти в умовах можливих надзвичайних ситуаціях,  

Відповідальний –  

заступниця директорки Татарин Л.М. 

5. У квітні 2022 року підготувати та провести протипожежне тренування  

школи з залученням ланки пожежогасіння та постійного персоналу закладу 

освіти.  

Відповідальний – 

заступниця директорки Ромащук М.П. 

 



6. Відповідальній особі з питань ЦЗ Татарин Л.М.: 

- до 01.04.2022 року оновити інформаційно-довідкові кутки ЦЗ на кожному 

поверсі будівлі закладу; 

- спільно з вчителями предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни», 

медичною сестрою оновити наочну агітацію з питань ЦЗ та БЖД у класах. 

7. Заступниці директорки Ромащук М.П.: 

- до 01.09.2022 року провести перевірку наявності та стану підручних та 

первинних засобів пожежогасіння, здійснити їх закріплення  за працівниками 

закладу освіти; 

- впродовж року провести огляд та роботу по підготовці підвальних 

приміщень (захисної споруди) школи до використання в якості тимчасового 

укриття людей. 

8. Наказ довести до всього  постійного складу  закладу. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директорка закладу - керівниця ЦЗ     Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено: 

_______ Татарин Л.М. 

_______  Ромащук М.П. 

 

 

 

 

 


