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НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ЕСХАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

від 04.01.2022 Есхар № 2

Про організацію цивільного 
захисту в КЗ «Есхарівський 
ліцей» в 2022 році

На зиконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу», наказів 

МОН України від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту», наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 

310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458) «Програма загальної 

підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних 

ситуаціях», відповідно до вимог ст. 20 розділу III Кодексу цивільного захисту 

України, «Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту», затвердженого Постановою КМУ від 26 червня 2013 № 443, 

«Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», 

затвердженого Постановою КМУ від 9 жовтня 2013 № 78, «Порядку проведення 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту», затвердженого .Постановою 

КМУ від 23 жовтня 2013 № 819, з метою організації в закладі роботи з

цивільного захисту в 2022 році, н а к а з у ю :

1 .Створити підсистему Цивільного захисту КЗ «Есхарівський ліцей» із 

завданнями:



1.1. Забезпечення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

1.2. Навчання працівників та учнів ліцею діям під час загрози і виникнення 

надзвичайних ситуацій;

1.3. Забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, які 

спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

1.4. Прогнозування і оцінка наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на 

основі прогнозу необхідних сил, засобів, матеріальних і фінансових ресурсів для 

їх ліквідації;

1.5. Раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, призначених 

для запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

1.6. Оповіщення працівників та учнів закладу про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій, своєчасне і достовірне його інформування про фактичну 

обстановку і проведення заходів;

1.7. Захист працівників та учнів ліцею при виникненні надзвичайних ситуацій; 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій;

1.8. Зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Структуру органів управління і сил визначити такими:

^  начальник цивільного захисту -  Т.Гришанова, директор ліцею .

^  заступник начальника цивільного захисту -  В.Кравцова, заступник 

директора з навчально-виховної роботи;

■У ланки ЦЗ:

• протипожежна -  керівник О.Кузнєцов, вчитель предмета «Захист 

Вітчизни»;

• оповіщення і зв'язку -  керівник Ю.Волокітіна -  секретар-друкарка ліцею;

• медична -  керівник Н.Карбазіна, медична сестра ліцею;

• охорони громадського порядку -  керівник А.Шетілов, учитель фізики;

^  Комісія з надзвичайних ситуацій в складі 8 чол.

Посада з ЦЗ Посада ПІБ



Голова комісії-1 -й 
заступник начальника 
цивільного захисту

заступник директора з навчально- 
виховної роботи

В.Кравцова

Перший заступник голови 
комісії

Заступник директора з навчально- 
виховної роботи

Л.Малигіна

Секретар Керівник служби оповіщення і 
зв'язку ЦЗ

Ю.Волокітіна

Члени комісії: вчитель предмета «Захист
Вітчизни»
медична сестра

вчитель фізики

завгосп

О. Кузнецов 

Н.Карбазіна 

А.Шетілов 

Л.Сазонова

3. Голові комісії, заступнику начальника цивільного захисту ліцею В.Кравцовій, 

розробити та подати на затвердження розклад занять із керівним складом, 

особовим складом формувань і працівниками закладу (для кожної категорії 

окремо).

До 04.01.2022

4. Першому заступнику голови комісії Л.Малигіній.розробити план основних 

заходів ЦЗ ліцею на 2022 рік.

До 04.01.2022

5. Керівникам ланок ЦЗ забезпечити:

5.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і запровадження заходів 

щодо зменшення збитків та витрат у разі їх виникнення;

5.2. Оповіщення персоналу ліцею про загрозу і виникнення надзвичайних 

ситуацій і постійне інформування його про наявну обстановку;

5.3. Захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного 

лиха та застосування засобів захисту від ураження;

6. Відповідальними за організацію цивільного захисту в класах ліцею призначити 

класних керівників:

1 -А -  В.Мезенцеву 3-А -  Ю.Худешенко

1 -Б -  І.Шевцову 3-Б -  О.Нарожну

2-А -  Л.Тимофееву 4-А -  Ю.Пугачову

2-Б -  Т.Сиромятникову 4-Б -  Л.Касьянову



5-А -  О.Лоскутову 8-А -  В.Малій

5-Б -  В.Литовченко 8-Б -  Л.Фурсову

6-А -  А.Барінову 9-А -  О.Бирко

6-Б -  А.Шетілова 10-А -  Ю.Стриженко

7-А -  І.Житеньову 11 - А -  І.Бурейко 

7-Б -  Р.Нестеренко

7. Розглянути питання про підсумки роботи з ЦЗ у 2021 році та завдання на 2022 рік 

на нараді при директорові.

Січень 2022 року

8. В.Кравцовій, відповідальній за питання цивільного захисту ліцею, довести даний 

наказ до відома працівників ліцею.

До 04.01.2022

Тетяна ГРИШАНОВА

ї



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ЦЗ ліцею Т.Гришанова
«04» січня 2022 р о к у ^ Л

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту КЗ «Есхарівський ліцей»

на 2022 рік

№
з/п

Заходи Відповідальний Залучаються Термін
проведення

1. Видання наказу «Про організацію роботи з ЦЗ» Т.Гришанова Заступник 
начальника ЦЗ 

Керівники ланок

січень

2. Вивчення нормативних документів щодо 
організації роботи з ЦЗ

В.Кравцова Керівники ланок лютий

3. Заняття з вивчення організації роботи в режимі 
підвищеної готовності

В.Кравцова Керівники ланок, 
класні керівники 

1 -11 -х класів

лютий

4. Організації роботи ніколи в режимі підвищеної
готовності

Т.Гришанова Керівники ланок, 
класні керівники 1 - 

11 -х класів

лютий

5. Підготовка та проведення дня ЦЗ Л.Малигіна Педагогічний, 
технічний персонал, 

учні ліцею

лютий-квітень

6. Заняття «Дії населення під час загрози 
виникнення НС та терористичних актів»

Т.Гришанова Педагогічний, 
технічний персонал, 

учні ліцею

березень-
квітень



7. Заняття «Загальне медико-санітарне навчання 
населення»

Н.Карбазіна Педагогічний, 
технічний персонал, 

учні ліцею

Вересень - 
жовтень

8. Заняття «Основи організації 
життєзабезпечення населення під час аварій, 
катастроф, стихійного лиха.»

Т.Гришанова Педагогічний, 
технічний персонал, 

учні ліцею

Листопад - 
грудень

9. Підбиття підсумків роботи з ЦЗ, видання 
відповідного наказу

Т.Г ришанова Особо, 
відповідальна за 

питання ЦЗ 
Керівники ланок

грудень

Перший заступник голови комісії з надзвичайних ситуацій Л.Малигіна



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ЦЗ ліцею_______Т.Гришанова
«04» січня 2022 року

РОЗКЛАД 
занять із особовим складом формувань цивільного захисту 

КЗ «Есхарівський ліцей» 
на 2022 рік

№
з/л

Тематика занять К-ть
годин

Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1. Характеристика небезпечних техногенних факторів 
притаманних сфері діяльності підприємства, установи, 

організації та найближчих потенційно небезпечних об'єктів

1 Січень О.Кузнецов , вчитель 
предмета «Захист 
України»

2. Призначення і організаційна структура позаштатного 
формування ЦЗ, функціональні обов’язки особового складу та 

його дії за планом приведення формування в готовність до 
виконання завдань

2 Лютий О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

3. Організація захисту особового складу формування в ході 
виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах 

надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу

1 Березень О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

4. Організація санітарної обробки особового складу формувань, 
спеціальної обробки техніки і майна при зараженні 

радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними
засобами

1 Квітень Н.Карбазіна, 
медична сестра 
ліцею

5. Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, 
опіках, кровотечах, переломах в ході проведення рятувальних 
та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська 
допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними

речовинами

1 Травень Н.Карбазіна, 
медична сестра 
ліцею

6. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших 1 Червень Н.Карбазіна,



невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, 
аварій, катастроф та проявів терористичних актів

медична сестра 
ліцею

7. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт 
у районах надзвичайних ситуацій

1 Серпень О.Кузнєцов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

8. Дії формувань при загрозі та ліквідації наслідків 
терористичних актів

1 Вересень О.Кузнєцов , вчитель 
предмета «Захист 
України»

9. Розшук та визволення потерпілих з під завалів будівель, 
зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей 

на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель

2 Жовтень О.Кузнєцов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

10. Завалення нестійких конструкцій споруд та їх підсилення. Дії 
особового складу формування з рятування людей із завалених

захисних споруд

2 Листопад О.Кузнєцов , вчитель 
предмета «Захист 
України»

11 Способи транспортування потерпілих. Розміщення потерпілих 
на транспортних засобах

1 Грудень Н.Карбазіна, 
медична сестра 
ліцею

Особа, відповідальна за питання цивільного захисту ліцею В.Крав



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ЦЗ ліцею_______Т.Гришанова
«04» січня 2022 року

РОЗКЛАД 
занять із працівниками КЗ «Есхарівський ліцей» 

з питань цивільного захисту 
на 2022 рік

№
з/л

Тематика занять К-ть
годин

Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1. Права та обов’язки виробничого персоналу та населення у 
сфері захисту населення і територій від надзвичайних

ситуацій

1 Січень О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

2. Основні поняття про надзвичайні ситуації. Організація 
оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій 

та оперативне інформування про методи та способи захисту
населення

1 Лютий О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

3. Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, 
затоплень, селевих потоків, зсувів, ураганів, лісових пожеж, 

снігових заносів та ожеледиці

1 Березень О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

4. Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних 
аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Режими 

радіаційного захисту

1І Квітень О.Кузнецов , вчитель 
предмета «Захист 
України»

5. Дії населення при аваріях з викидом небезпечних хімічних 
речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу

І Травень О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

6. Отрутохімікати, що застосовуються у сільському 
господарстві. Заходи безпеки при роботі з ними. 

Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими 
продуктами та грибами

І Червень Н.Карбазіна, 
медична сестра 
школи

7- Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження І Серпень Н.Карбазіна,



медична сестра 
ліцею

8. Порядок проведення евакуації населення у разі загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

1 Вересень О.Кузнецов , вчитель 
предмета «Захист 
України»

9. Пожежо - та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у 
побуті. Рекомендації населенню щодо профілактики та дій 

при виникненні пожеж

1 Жовтень О.Кузнецов , вчитель 
предмета «Захист 
України»

10. Основи організації життєзабезпечення населення під час 
аварій, катастроф, стихійного лиха

1 Листопад О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

11 Засоби колективного захисту робітників, службовців, 
населення. Підвищення захисних властивостей житла

1 Грудень О.Кузнецов, вчитель 
предмета «Захист 
України»

Особа, відповідальна за питання цивільного захисту ліцею


