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Про підсумки роботи Управління
освіти  з  цивільного  захисту
у 2020 році та завдання на 2021 рік

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення про
функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів
діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної
державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України 21.11.2016 №1400, розпорядження Харківського міського
голови від 06.02.2020 № 70 «Про основні завдання Цивільного захисту міста
Харкова на 2020 рік», наказу Управління освіти адміністрації Московського
району Харківської міської ради від 27.02.2019 №33 «Про підсумки роботи
Управління освіти з цивільного захисту у 2019 році та завдання на 2020 рік»
Управлінням освіти упродовж 2020 року здійснювалась робота з питань
підготовки цивільного захисту (далі – ЦЗ).

Основні завдання підготовки ЦЗ на 2020 рік Управлінням освіти виконані.
У закладах освіти протягом 2020 року належним чином вирішувались питання
підготовки у сфері ЦЗ усіх категорій учасників освітнього процесу.

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань,
працівників та службовців Управління освіти, закладів освіти району
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).

Навчально-матеріальна база закладів освіти відповідає нормативним
вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у
надзвичайних ситуаціях на належному рівні.



У 2020 році у закладах загальної середньої освіти «Дні ЦЗ», та у закладах
дошкільної освіти «Тижні безпеки дитини» через карантинні обмеження не
відбулись.

Згідно перспективного графіку проведення заходів із цивільного захисту
на 2021 рік заплановано проведення показових «Дня цивільного захисту»
06.04.2020  у ЗЗСО № 139  та  «Дня безпеки дитини» 12.05.2020  у ЗДО № 137.

З метою закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів з
підготовки учнів та педагогічних працівників закладів освіти до дій
при виникненні надзвичайних ситуацій, на виконання рішення виконавчого
комітету Харківської міської ради від 10.02.2021 № 73 «Про затвердження Плану
основних заходів цивільного захисту міста Харкова на 2021 рік», наказів
Департаменту освіти Харківської міської ради від 22.02.2020  № 34 «Про підсумки
роботи Департаменту освіти з цивільного захисту у 2020 році та завдання на  2021
рік»

НАКАЗУЮ:

1. Головними завданнями у підготовці Цивільного захисту на 2021 рік
вважати підвищення рівня ефективності функціонування районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
населення і територій, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.
2. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:
- підвищенні рівня реалізації організаційно-розпорядчих актів у сфері
захисту населення і території закладів освіти району від надзвичайних ситуацій;
- забезпеченні готовності органів управління та сил ЦЗ до реагування на
надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час та в умовах
особливого періоду;
- проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з
метою досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
- захисті учасників освітнього процесу закладів освіти району у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Упродовж 2021 року
3. Управлінню освіти адміністрації Московського району (Лазаренко Г.А.,
головний спеціаліст), (Братушка Ю.К., інженер з охорони праці), методичному
центру (Лопіна О.М., Поздняков В.А., методисти):
3.1. Відкоригувати плани ЦЗ згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської
міської ради від 10.02.2021 № 73 «Про затвердження Плану основних заходів
цивільного захисту міста Харкова на 2021 рік».

До 12.03.2021



3.2. Здійснити організаційні заходи щодо створення в закладах освіти об’єктових
систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733
«Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного
захисту».

До 12.03.2021
3.3. Спланувати поетапне виконання заходів щодо обладнання закладів освіти
автоматичною пожежною сигналізацією з виводом на пульт централізованого
спостереження згідно з нормами протипожежної безпеки.

До 12.03.2021
3.4. Забезпечити виконання правил пожежної безпеки та своєчасне усунення
недоліків, зазначених в приписах органів державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Упродовж 2021 року
3.5. Організувати навчання працівників Управління і закладів освіти відповідно
до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та
організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженої наказом Державної
служби України з надзвичайних ситуацій   від 06.06.2014 № 310.

Упродовж 2021 року
3.6. Надати до Департаменту освіти графіки проведення «Днів цивільного
захисту» та «Тижнів безпеки дитини».

До 12.03.2021
3.7. З метою встановлення єдиної методики проведення «Дня цивільного
захисту», «Тижня безпеки дитини» та обміну досвідом провести із обов’язковим
залученням керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної
освіти:
- у квітні 2021 року показовий «День цивільного захисту» на базі Харківської
загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів № 139 Харківської міської ради
Харківської області (директор – Сєнік Л.С.);
- у травні 2021 року – «Тиждень безпеки дитини» на базі Комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №137 Харківської міської ради»
(завідувач – Шпак А.В.).
3.8.Визначити опорні заклади дошкільної та загальної середньої освіти з ЦЗ та
безпеки життєдіяльності на 2021/2022 навчальний рік та надати цю інформацію
до Департаменту освіти.

До 01.04.2021
3.9. Надавати до Департаменту освіти Харківської міської ради щоквартально
звіти про виконання заходів, передбачених цим наказом.

До 01 числа першого місяця наступного кварталу



4. Керівникам закладів загальної середньої  дошкільної та позашкільної освіти:
4.1. Забезпечити виконання правил пожежної безпеки та своєчасне усунення
недоліків, зазначених в приписах органів державного нагляду (контролю) у сфері
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Упродовж 2021 року
4.2. Забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти тренування з
евакуації та дій учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайної
ситуації техногенного або природного характеру.

Двічі на семестр
4.3. Надати до Управління освіти звіт про проведення тренування по
відпрацюванню дій по інструкції з питань евакуації.

ЗЗСО – квітень, вересень 2021
ЗДО – травень, листопад 2021

4.4. Проводити навчання постійного складу працівників закладів освіти згідно з
Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи в обсязі:
- 15 годин – для керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань та
педагогічних  кадрів;
- 12 годин – для технічно-обслуговуючого персоналу навчальних закладів.

Упродовж 2021 року
4.5. Проводити підготовку учнів закладів освіти з питань ЦЗ відповідно до
розділу навчальної програми «Захист України».

Упродовж 2021 року
4.6. Провести в закладах загальної середньої освіти показові «Дні цивільного
захисту».

Квітень 2021 року
4.7. Провести в закладах дошкільної освіти показові  «Тижні безпеки дитини».

Травень 2021 року
4.8. Провести в закладах дошкільної та загальної середньої освіти «Тижні знань з
основ безпеки життєдіяльності».

Жовтень-листопад 2021 року
4.9. Внести до річних планів закладів загальної середньої освіти проведення у
позаурочний час з учнями вікторин, шкільних та районних олімпіад з безпеки
життєдіяльності і ЦЗ тощо.
4.10. Здійснювати  заходи з утримання підвальних приміщень закладів освіти у
належному стані.

Упродовж 2021 року



4.11. Розробити для всіх педагогічних працівників індивідуальні алгоритми дій  у
разі виникнення надзвичайних ситуацій як під час освітнього процесу, так і в
позаурочний час.

До 12.03.2021
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти                                                       О.В. ГРЕСЬ
оригінал підписано

Погоджено
________ В.М.Максименкова
Уповноважена особа з питань
запобігання  та виявлення корупції

З наказом ознайомлені:
________ Г.А. Лазаренко
_________ Ю.К. Братушка
________ О.М.Лопіна
_________ В.А. Поздняков

Лазаренко 725 15 67
Лопіна 725 15 66
Поздняков725 15 66
Братушка 725 15 73


