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від 04.01.2022 Есхар № і

Про підсумки виконання плану 
заходів цивільного захисту в 
2021 році та завдання на 2022 рік

На виконання 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 тг 

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 підбиття підсумків роботи з цивільного захисту ліцеї в 

2021 році та визначення завдань на 2022 рік, н а к а з у ю :



1.Вважати план заходів цивільного захисту КЗ «Есхарівський ліцей» на 2021 

рік виконаним.

2. Основними завданнями ЦЗ ліцею в 2022 році вважати:

3.1 Удосконалення роботи з навчання працівників та учнів ліцею діям під час 

загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

3.2 Оповіщення працівників та учнів ліцею про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій, своєчасне і достовірне інформування про фактичну 

обстановку і проведення заходів;

3.3 Захист працівників та учнів ліцею при виникненні надзвичайних ситуацій; 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій.

4. В.Кравцовій, особі, відповідальній за питання цивільного захисту, довести 

даний наказ до відома працівників ліцею .

До 04.01.2022

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник ЦЗ ліцею

З наказом ознайомле? В.Кравцова

Тетяна ГРИШАНОВА


