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Про підсумки цивільного 
захисту у 2021 році 
організацію роботи, основні 
напрямки та завдання на 
2022 рік

Підготовка у сфері цивільного захисту у 2021 році здійснювалась 
відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Плану основних заходів 
цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.02.2021 
№ 130, наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 08.02.2021 № 46-ОД «Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту на 2021 рік» та була спрямована на забезпечення 
готовності учасників освітнього процесу до дій за призначенням при загрозі та 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 
характеру, можливих терористичних проявах, організованого переведення 
системи цивільного захисту з мирного на воєнний час та стійкого управління 
структурними підрозділами під час виконання завдань цивільного захисту.

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту у 2021 році в 
більшості виконані. Забезпечено готовність та оперативність реагування на 
надзвичайні ситуації, що можуть виникнути в місті Суми та Сумському регіоні.

У 2021 році заклад освіти працював в умовах карантинних обмежень із 
дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2. Питання взаємодії і взаємоінформування 
структурних підрозділів закладу освіти, при загрозі і виникненні надзвичайних 
ситуацій, знаходились на постійному контролі адміністрації гімназії.

Поновлено Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій; до постійного складу закладу освіти 
доведено евакуаційні заходи.

На виконання актів Кабінету Міністрів України та РНБО України в 
звітному 2021 році проведено заходи з питань цивільного захисту:

День цивільного захисту (травень, 2021 року),
Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (вересень 2021 року);



практичне відпрацювання планів евакуації під час виникнення 
надзвичайних ситуацій (вересень, 2021 року, за окремим графіком);

практичні навчання для здобувачів освіти з надання першої домедичної 
допомоги (за участі інструкторів Всеукраїнської ради реанімації та працівників 
КЗСОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф») (11.09.2021), режим доступу:
ІіЦрз^/зшріІпе.тесІіа/ 185863-когопауіш8-2а-сіоЬи-па-8ит8Іпі-уіауі1і-и-371 -ІисІіпі/;

тематичні просвітницькі заходи з популяризації культури безпеки 
життєдіяльності серед учнівської молоді питань збереження життя та здоров’я 
дітей під час канікул, екскурсій, туристичних виїздів, поїздок по місту, при 
проведенні свят, профілактики шлунково-кишкових захворювань, дитячого 
дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, правил поведінки у 
громадських місцях, при користуванні громадським транспортом, біля 
водоймищ, з обігрівальними приладами тощо (протягом навчального року);

батьківські збори -  зустрічі з фахівцями цивільного захисту Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності (протягом навчального року).

Надзвичайних ситуацій техногенного характеру протягом звітного 
періоду не зафіксовано.

Підготовка особового складу невоєнізованих формувань цивільного 
захисту, педагогічного складу та працівників закладу освіти до дій у 
надзвичайних ситуаціях проводилася відповідно за Програмою загальної 
підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у 
надзвичайних ситуаціях затвердженою наказом ДСНС України від 06 червня 
2014 року № 310. Обсяг занять -  12 годин.

Вживалися заходи щодо навчання керівних кадрів, учнівської молоді, 
членів трудового колективу:

функціональне навчання фахівців, посадові обов’язки яких передбачають 
навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, техногенної безпеки: 
лютий 2021 року -  директор, березень 2021 року -  заступник директора з 
господарської роботи, відповідальна особа за проведення інструктажів, 
листопад 2021 року -  заступник директора з навчальної роботи.

навчання здобувачів освіти з питань цивільного захисту проводилося під 
час вивчення курсів «Захист Вітчизни», «Основ здоров’я», «Громадянська 
освіта» та шляхом практичного відпрацювання планів евакуації під час 
виникнення надзвичайних ситуацій (2 рази на рік). Програми навчання 
виконано повністю.

З метою організації та ведення цивільного захисту у закладі освіти, 
захисту учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, підготовки персоналу за програмами цивільного захисту,
НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням підготовки з цивільного захисту у 2022 році 
вважати визначення та реалізацію ефективних заходів щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям, підготовку особового складу до негайного реагування 
на їх виникнення, проведення занять та тренувань з учнями і працівниками з 
метою забезпечення набуття ними знань, умінь та навичок щодо дій у 
небезпечних ситуаціях у мирний та воєнний час, збереження їх життя та 
здоров’я, надання першої медичної допомоги.



2. Призначити у 2022 році начальником цивільного захисту в закладі 
освіти Пєсоцьку І.О., директора КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей».

3. З метою організації заходів з цивільного захисту, ведення документації, 
планування навчання працівників за Програмою загальної підготовки 
працівників закладу освіти до дій у надзвичайних ситуаціях, організації та 
проведення об’єктового тренування розподілити у 2022 році обов’язки таким 
чином:

посадова особа з питань цивільного захисту -  заступник директора з 
навчальної роботи Юхно Н.І.;

заступник посадової особи з питань цивільного захисту, відповідальна 
особа за евакуацію -  заступник директора з виховної роботи Парфенюк Л.О.;

заступник посадової особи з питань цивільного захисту, відповідальна 
особа за матеріально-технічне забезпечення, пожежну безпеку -  заступник 
директора з господарської частини Левицька Н.В.

4. Призначеним посадовим особам із цивільного захисту підготувати 
необхідну документацію та забезпечити:

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження в закладі 
освіти заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення;

оповіщення персоналу закладу освіти про загрозу і виникнення 
надзвичайних ситуацій і постійне інформування його про наявну обстановку;

захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, 
стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

5. Затвердити функціональні обов’язки начальника цивільного захисту та 
спеціально призначеної посадової особи з питань цивільного захисту закладу 
освіти (додатки 1, 2).

6. Посадовій особі з питань цивільного захисту -  заступнику директора з 
навчальної роботи Юхно Н.І.:

6.1. Забезпечити навчання з персоналом за програмою загальної 
перепідготовки працівників, вивчення інформації, що міститься у планах 
реагування на надзвичайних ситуацій, про дії в умовах загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій, оволодіння навичками надання першої допомоги 
потерпілим, користування засобами індивідуального та колективного захисту.

6.2. Організувати підготовку педагогічного складу, обслуговуючого та 
допоміжного персоналу, учнів закладу освіти з питань цивільного захисту:

педагогічного складу, обслуговуючого та допоміжного персоналу за 
необхідності та під час підготовки до тренувальних евакуаційних заходів;

учнів -  за програмою предметів «Основи здоров’я», «Захист України».
6.3. Продовжити протягом 2022 року роботу по удосконаленню та 

забезпеченню матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.
* 6.4. Підготувати та провести у квітні 2022 року в закладі освіти День 

цивільного захисту.
6.5. Провести Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у квітні та 

жовтні 2022 року. Урахувати під час підготовки тижнів заходи, присвячені 
36-річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

6.6. Провести тренування з педагогічним складом та обслуговуючим 
персоналом закладу освіти з безпечної та швидкої евакуації на випадок пожежі:



у квітні 2022 року під час проведення Дня цивільного захисту та у жовтні 
2022 року під час проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

6.7. Підготувати і надати Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації:

до 10.06.2022 -  звіт про проведення Дня цивільного захисту;
до 10.12.2022 -  доповідь про стан цивільного захисту закладу освіти ) 

2022 році за формою 1/1/ПЦЗ.
7. Створити в закладі освіти комісію з питань надзвичайних ситуацій ) 

складі:
голова комісії -  Юхно Н.І., заступник директора з навчальної роботи;
члени комісії:
Парфенюк Л.О., заступник директора з виховної роботи;
Левицька Н.В., заступник директора з господарської роботи;
Іваннікова Т.О., інженер з охорони праці;
Яловенко В.В., учитель біології, голова ГЖ;
Гриценко В.І., юрисконсульт.
8. Створити невоєнізовані відповідні об’єктові спеціалізовані службі 

цивільного захисту у складі:
ланка пожежогасіння (рятувальна ланка) -  3 особи (для локалізації т 

гасіння пожеж на об’єктах закладу освіти), командир ланки -  учител 
Донченко В.І., члени -  Парфенюк Л.О., Іваннікова Т.О.;

ланка охорони громадського порядку -  3 особи (для забезпеченн 
надійної охорони об’єктів закладу освіти, громадського порядку при аварія> 
катастрофах, стихійних лихах, допомога при своєчасному укритті працюючи 
за сигналами ЦЗ), командир ланки -  учитель Плужник В.В., члени 
Кириченко О.В., вчитель історії, Ворона В.В., водій;

пост радіаційного і хімічного спостереження -  3 особи (для оцінк 
радіаційної та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуаці 
техногенного та природного характеру), начальник поста -  учитель біолог 
Яловенко В.В., члени -  Кириченко О.М., методист, Панчук Л.В., вчитель хімії;

медична ланка -  3 особи (для надання першої допомоги постраждалим ві 
надзвичайних ситуацій), командир ланки -  лікар-педіатр Андріянова Т.В 
члени -  Бондарева Л.Л., сестра медична, Іваній О.І., сестра медична;

ланка видачі засобів індивідуального захисту -  3 особи, команди 
ланки -  заступник директора з господарської роботи Левицька Н.В., члени 
Магаляс К.Г., каштелян, Соколов В.Я., робітник з комплексної 
обслуговування та ремонту будинків;

ланка зв’язку і оповіщення -  3 особи (для оперативного оповіщені 
учасників освітнього процесу), командир ланки -  Матузна К.О., вчитед 
інформатики, члени -  Шевченко Ю.О., офісний службовець, Панасюра Г.С 
вчитель географії.

9. Класним керівникам 8-11 класів провести у березні 2022 рої 
інформаційно-просвітницькі заходи з представниками Головного управліні 
ДСНС України у Сумській області з метою навчання здобувачів освіти основг 
безпеки життєдіяльності.

10. Розпочати навчальний рік у системі цивільного захисту з 04.01.2022 
закінчити 31.12.2022.



11. Цей наказ довести до відома педагогічного колективу та працівників 
закладу освіти.

12. Контроль за виконанням цього наказу задишаю за собою.

аг. ОТ. гЛЫ-С Вадим ГРИЦЕНКО - юрисконсульт

Наталія Юхно



Додаток 1
до наказу КЗСОР «Сумська обласна 
гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»
ВІД СЦ.6/'- д & ь у  №

Функціональні обов’язки начальника цивільного захисту 
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей»

Начальник цивільного захисту -  директор закладу освіти -  несе особисту 
відповідальність за готовність закладу освіти до постійного функціонування в 
умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану), за забезпеченість 
засобами колективного та індивідуального захисту учасників освітнього 
процесу, а також за їх підготовку до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях 
(далі -  НС).

До обов’язків начальника цивільного захисту закладу освіти належить: 
організовувати управління цивільним захистом, здійснювати в 

установленому порядку оповіщення про загрозу та виникнення НС, 
інформувати учасників освітнього процесу про характер розвитку НС і вжиті 
заходи, взаємодію з потенційно небезпечними об’єктами та місцевими 
органами Сумської обласної державної адміністрації;

накопичувати, зберігати, підтримувати в готовності до видачі засоби 
індивідуального захисту;

організовувати і проводити в установленому порядку евакуаційні заходи, 
своєчасну підготовку матеріально-технічних засобів і майна, що підлягають 
евакуації згідно з планом ЦЗ об’єкта;

проводити заходи щодо захисту продуктів харчування, продовольчої 
сировини, води, джерел водопостачання, що є у закладі освіти від 
радіоактивного, хімічного та бактеріологічного (біологічного) зараження;

здійснювати підготовку керівного складу і невоєнізованих формувань ЦЗ, 
а також працівників, які не належать до складу формувань, до захисту та дій у 
НС;

приймати обґрунтоване рішення про розробку плану ЦЗ закладу освіти та 
вводити його в дію.



Додаток 2
до наказу КЗСОР «Сумська обласна 
гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»
від СУ- 01

Функціональні обов’язки 
спеціально призначеної посадової особи з питань надзвичайних ситуацій 

КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»

Спеціально призначена посадова особа з питань цивільного захисту 
закладу освіти (далі -  СПО з питань НС) -  заступник начальника цивільного 
захисту. У разі необхідності СПО з питань НС може віддавати розпорядження з 
питань ЦЗ від імені начальника ЦЗ підпорядкованим йому посадовим особам, з 
обов’язковим і негайним інформуванням начальника ЦЗ про віддані 
розпорядження.

СПО з питань НС відповідає за організацію своєчасного планування 
підготовки ЦЗ, здійснює виконання планових і поточних завдань ЦЗ, своєчасне 
доведення до виконавців рішень начальника ЦЗ і контроль за їх виконанням.

До обов’язків СПО з питань НС закладу освіти належить: 
організовувати розробку та щорічне корегування плану ЦЗ закладу 

освіти, перспективне і поточне планування заходів ЦЗ і контролювати їх 
виконання;

готувати пропозиції начальнику ЦЗ щодо комплектування формувань 
особовим складом і забезпечувати їх відповідними технічними засобами та 
майном;

планувати та організовувати підготовку невоєнізованих формувань ЦЗ, 
учасників освітнього процесу, які не належать до складу формувань;

організовувати і забезпечувати стале управління ЦЗ об’єкта, безперервну 
роботу системи зв’язку, оповіщення, інформувати особовий склад і взаємодіяти 
зі структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації і 
потенційно небезпечними об’єктами;

планувати та контролювати виконання заходів, спрямованих на 
підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах НС;

вивчати, узагальнювати та розповсюджувати позитивний досвід 
підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ об’єкта до захисту 
та дій у НС мирного та воєнного часу;

організовувати спостереження, розвідки, узагальнювати дані обстановки 
та готувати пропозиції начальнику ЦЗ об’єкта для прийняття рішення щодо 
проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;

організовувати пропаганди знань, популяризувати вміння та навички з 
питань ЦЗ, проводити огляди навчально-матеріальної бази та змагання за 
нормативами і питаннями дій в умовах НС.


