
 
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

25.02.2022                                                                                     №99-од 
 

Про затвердження заходів з цивільного 

захисту, пожежної   безпеки,  

дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 рік  
 

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.02.2021 №130 «Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік», на виконання 

Кодексу Цивільного Захисту, «Положення про функціональну підсистему 

навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних 

ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту наказу» (далі-функціональна підсистема) затвердженого 

наказом МОН України від 21.11.2016 року №1400 (зареєстрованого в 

міністерстві юстиції України 14.12.2016 року за №1623/29753), спільного 

наказу управління ДСНС України у Чернівецькій області, Департаменту 

освіти і науки Чернівецької ОДА, Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖ 

Чернівецької області Чернівецької обласної організації Товариства 

Червоного Хреста України, Чернівецької  організації Добровільного 

пожежного товариства України  та з метою підвищення рівня захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту, пожежної   безпеки, 

дій у надзвичайних ситуаціях Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів   на 2022 рік 

(додаток №1). 

2. Керівному складу та фахівцям, діяльність яких пов’язана з організацією та 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, пройти навчання в 

Навчально - методичному  центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Чернівецької  області. 

3. Провести в закладі «День цивільного захисту» з практичним 

відпрацюванням порядку дій у разі загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій, характерних для даної місцевості. 

Березень – квітень 2022 року   

4. Посилити контроль за процесом викладання предмету "Основи здоров'я",   

домагатися від усіх учасників освітнього процесу дотримання 



протипожежної безпеки на робочому місці; забезпечити участь всіх 

учасників освітнього процесу у проведенні "Дня цивільного захисту". 

Адміністрація закладу, постійно 

5. Взяти до уваги методичні матеріали НМЦ з ЦЗ щодо  навчання населення 

в особливий період.  

6. Посадовій особі з питань  ЦЗ закладу Татарин Л.М.: 

6.1. Забезпечити готовність підпорядкованих сил і засобів до дій, 

спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні 

ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій або небезпечних подій в школі. 

6.2. Організувати навчання працівників   навчального закладу через 

об’єднання  в навчальні групи   щодо дій при виникненні надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків.  Підготовка осіб, які входять до складу 

навчальних груп проводиться за 12 годинною програмою протягом року.  

Впродовж 2022 року 

6.3. Планування та організацію цивільного захисту у 2022 році проводити на 

підставі реальної оцінки стану справ із урахуванням техногенних, 

екологічних та природних обставин регіону, прогнозу вірогідності 

виникнення можливих надзвичайних ситуацій (з урахуванням досвіду 

минулих років). 

Постійно 

6.4. Здійснювати контроль якості підготовки учнів з питань навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях. 

Постійно 

6.5. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення ефективного використання 

в освітньому процесі існуючої навчально-матеріальної бази цивільного 

захисту та спланувати її розвиток. 

Впродовж року  

6.6. Розробити та затвердити комплекс організаційно-профілактичних і 

практичних заходів щодо запобігання нещасних випадків з дітьми на водних 

об'єктах, внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поводження з 

вибухонебезпечними предметами та вогнем для  учнів. 

До 01.06.2022 року 

6.7. Сприяти удосконаленню інформаційного забезпечення у сфері 

цивільного захисту шляхом впровадження сучасних інформаційних 

технологій. 

Постійно   

6.8. Інформувати органи місцевого самоврядування та населення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в   закладі освіти. 

Своєчасно і достовірно 

6.9. Інформувати відділ освіти відповідно до Табелю термінових і строкових 

донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності: 

6.9.1. Доповідь про стан ЦЗ (форма 1/1/ПЦЗ) за звітний 2021 рік станом на 

01.01.2022 року.  

До 03 січня 2023 року 



6.9.2. Інформація щодо запланованих заходів  з підготовки органів 

управління та сил ЦЗ на 2021 рік (Форма 1/ГПЦЗ 2). 

До 10 січня 2023 року 

6.9.3. Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення НС та ліквідації 

її наслідків (Форма 2/НС-1) (Усно протягом 5 хв. з моменту надходження 

інформації по телефону, письмово протягом 1 години за допомоги технічних 

засобів). 

6.9.4. Звіт про проходження навчання з питань ЦЗ та ПБ у навчально-

методичному центрі, в інших установах (Форма 4/3 НПО).  

До 01 грудня 2023 року 

6.9.5. Звіт про травматизм під час освітнього процесу в закладах освіти за 

2022 рік (Форма 6/ОП/НВ). 

До 10 січня 2023 року 

6.9.6. Звіт про травматизм на виробництві (Форма 6/ОП/7-тнв). 

До 10 січня 2023 року 

6.9.7. Звіт про стан невиробничого травматизму із смертельними наслідками 

за 2022 рік (Форма 6/ОП/НВСН).  

До 10 січня 2023 року 

6.9.8. Звіт про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися у 2021 році, та 

наслідки від них (Форма 6/ОП/ДТП). 

До 10 січня 2023 року 

6.9.9. Звіт про пожежі що сталися у  __ півріччі 2022 року, та наслідки від 

них (Форма 6/ОП/ПБ). 

до 03 липня 2022 року, 03 січня 2023 року 

6.9.10. Повідомлення про нещасний випадок (Форма 6/ОП/9/П-1)  

Протягом 1 години через технічні засоби,  

протягом 1 доби письмово 

 

7. Заступнику посадової особи з ЦЗ  Ромащук М.П.: 

7.1. Забезпечувати реальне накопичення об'єктових матеріальних резервів 

цивільного (медичного, протипожежного) захисту, засобів для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій (шанцевий інструмент, господарський 

інструмент та обладнання) та першочергового оснащення (протигазами, 

респіраторами, ватно-марлевими пов'язками, шанцевим інструментом та 

засобами пожежогасіння) особового складу формувань.  

Впродовж  року 

7.2. Продовжити роботу з удосконалення матеріальної бази з цивільного 

захисту та забезпечення всіх учасників навчально-виховного процесу 

засобами індивідуального захисту (протигазами, респіраторами, ватно-

марлевими пов'язками, аптечками індивідуальними АІМЗ, комплектами 

перев'язочних пакетів). 

Впродовж року 

8. Класним керівникам, педагогу-організатору –Юрійчук Р.В.,  медичній 

працівниці  Козлан Л.О., вчителям фізичної культури Іванюку Д.М., Громяк 

С.М., вчителю основ здоров’я ЗУ Тороус Н.В., вчителю ЗУ Ковалюку П.М.: 



8.1. Продовжити роботу з удосконалення системи виховної, позакласної  

роботи з питань безпеки життєдіяльності людини, практикувати проведення 

в позаурочний час з учнями вікторин, шкільних  олімпіад з безпеки 

життєдіяльності і ЦЗ  тощо. 

Впродовж  навчального року 

8.2. Сприяти популяризації та поширенню серед учнівської молоді положень 

Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа безпеки", залучати 

учнів до участі в прикладних видах спорту за програмою підготовки з 

пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. 

Впродовж  навчального року 

8.3. Спільно з працівниками ДСНС провести   батьківські збори на яких 

зосередити увагу на дотриманні правил безпечної поведінки всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

Впродовж  2022 року 

8.4. Організувати здобуття учнями знань і вмінь з питань особистої безпеки в 

умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами 

індивідуального захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки 

та надання першої домедичної допомоги. 

Впродовж 2022 року 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Керівниця  цивільного захисту 

    

Директорка  закладу                                Оксана Сичова 

 

З наказом ознайомлені: 
Прізвище, ім’я, по батькові Підпис 

Татарин Людмила Матвіївна  

Юрійчук Руслана Валеріївна  
Мицкан Анна Юріївна  
Петрищук Євдокія Власіївна  
Радченко Галина Петрівна  
Старух  Світлана Григорівна  
Луканюк Олена Сидорівна  
Двойних Галина Василівна   
Попадюк Ольга Іванівна  
Чорней Катерина Лукашівна  
Тарновецька Роксолана Василівна  
Клим Лілія Миколаївна  
Федоращак Рімма Дмитрівна  
Ткачук Світлана Степанівна  
Пріц  Ірина Григорівна  
Горюк Оксана Дмитрівна   
Артемчук Галина Іванівна  
Кузьменюк  Ольга Михайлівна   
Підопригора  Олена Василівна  

Шпинтюк Руслана Георгіївна   
Гаврилюк Оксана Савеліївна  
Панасенко Марія Юріївна  
Сергій Яніна Іванівна  
Гожда  Таїса Ярославівна  
Клим Ганна Георгіївна  
Ямбор  Наталія Василівна  
Ізбінський Олександр 

Дмитрович 
 

Фочук Оксана Дмитрівна   
Гайдук Наталія Михайлівна  
Тороус Наталія Василівна  
Фартушняк Світлана 

Святославівна 
 

Кіцул Людмила Георгіївна  
Ковалюк Петро Михайлович   
Козлан Лілія Олександрівна  
Ромащук  Мирослава Петрівна   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

«Затверджую» 

наказом по закладу 

від 25.02.2022 року №99-од 

Директорка закладу 

_______ О.Ю.Сичова 

  

План основних заходів цивільного захисту,  

пожежної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях на 2022 рік 

№  

з/п 
Заходи 

Відповідальні за 

проведення (виконання) 
Залучаються (навчаються) 

Терміни 

проведення 

1.  Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1.1.  
Забезпечення придбання засобів   захисту 

для працівників закладу освіти  

Керівник ЦЗ 

Сичова О.Ю. 

Заступниця директорки з 

господарської частини 

Ромащук М.П. 

До 15 грудня 

1.2.  
Уточнення порядку взаємодії з оперативно-

рятувальною службою ОТГ 

ЦЗ   Посадова особа з питань 

ЦЗ Татарин Л.М. 

Заступник  посадової особи 

з питань ЦЗ Козачук А.Д. 
Лютий - березень 

1.3.  

За      Забезпечення придбання запасів (ємність 

для води, мішки поліетиленові, ящики для 

          продуктів тощо). 

Заступник  посадової 

особи з питань ЦЗ 

Козачук А.Д. 

Заступниця директорки з 

господарської частини 

Ромащук М.П. 

За необхідності 

2. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

2.1.  Засідання комісії з питань НС 

Голова комісії з питань 

НС  Татарин Л.М. 

М. 

Члени комісії 

 

За планом роботи комісії з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та НС 

міста 

2.2.  

Здійснення комплексу організаційних і 

профілактичних  заходів щодо запобігання 

виникненню: пожеж у лісах, на 

сільськогосподарських угіддях протягом  

пожежонебезпечного періоду; нещасних 

випадків,     

Голова комісії з питань 

НС Татарин Л.М. 

Посадова особа з питань 

ЦЗ Татарин Л.М. 
ІІ квартал 



3. Заходи щодо нагляду (контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки 

3.1

. 

Перевірка стану готовності об’єкта  до 

роботи в осінньо-зимових умовах 2021 – 

2022 років 

Голова комісії з питань 

НС Татарин Л.М. 

Заступниця директорки з 

господарської частини 

Ромащук М.П. 

 

За окремим планом 

  

3.2

. 

Моніторинг стану цивільного захисту у 

закладі освіти  

Голова комісії з питань 

НС Татарин Л.М. 

Заступниця директорки з 

господарської частини 

Ромащук М.П. 

Вересень - жовтень 

2022 

4. Заходи щодо підготовки керівного складу  цивільного захисту 

4.1

. 

Функціональне навчання керівного складу 

закладу освіти при НМЦ з ЦЗ та БЖД у 

Чернівецькій області, методичний супровід 

практичної  підготовки ЗЗСО 

НМЦ 
Керівник ЦЗ 

Сичова О.Ю. 
За окремим графіком 

5. Заходи щодо підготовки та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

5.1

. 

Проведення Дня цивільного захисту, 

Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності  

Керівник ЦЗ  

Сичова О.Ю. 

Учасники освітнього 

процесу 

Квітень - травень 

Жовтень – листопад 

5.2

. 

Проведення просвітницької  роботи серед 

населення з питань запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з  небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) 

Керівник з питань НС 

Татарин Л.М. 

Медична працівниця 

Козлан Л.О. 

Впродовж року 

 

5.3

. 

Розроблення та виготовлення навчальних, 

навчально-наочних брошур, посібників,  

буклетів, пам’яток з питань безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту  

Посадова особа з питань 

ЦЗ Татарин Л.М. 

Вчитель «Основ здоров’я» 

Тороус Н.В. 

 

Впродовж року 

 

 


