
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

04.05.2018 смт Нова Водолага № 79 

 

Про   підготовку та проведення 

в закладі Дня цивільного захисту 

та об’єктивного тренування 

 

 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про 

цивільну оборону”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”, наказу Міністерства освіти і науки 

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”,  зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 14.12.2016  за № 1623/297534,  відповідно до плану підготовки 

постійного складу спеціалізованих ланок цивільного захисту згідно з програмою 

«Основи здоров’я» та розділами програми  предмета «Захист Вітчизни», з метою 

забезпечення високої організованості та якісного проведення всіх заходів під час 

Дня цивільного захисту та  об’єктивного тренування 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. 17 травня  2018 року провести День цивільного захисту та об’єктивного 

тренування. 

2.  Основними цілями Дня цивільного захисту та об’єктивного  тренування 

визнати: 

2.1. Практичну перевірку здатності учнів  грамотно і чітко діяти  при  виникненні  

надзвичайної  ситуації для захисту свого здоров’я та  життя:  

2.2.  Виховання впевненості учнів  в ефективності  заходів  цивільного захисту. 
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2.3.  Формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: 

відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при 

виконанні завдань цивільного захисту. 

3. Головним  завданням Дня цивільного захисту та об’єктивного  тренування 

вважати : 

3.1. Удосконалення учнями та колективом працівників закладу теоретичних знань 

і практичних навичок під час  дій в умовах екстремальних ситуацій. 

3.2. Практична перевірка здатності учнів та колективу працівників  закладу  діяти 

за сигналами оповіщення цивільного захисту, вміння користуватися засобами 

індивідуального захисту. 

4.  До участі у Дні цивільного захисту та об’єктивного тренування залучити  весь 

постійний склад працівників  закладу та  учнів 1-10-х класів. 

5.  Вчителю предмета “Захист Вітчизни” Руденко О.Я. забезпечити участь у Дні 

цивільного захисту та об’єктивного тренування представників організації 

“Українська жіноча варта ”Paramedic Fox” для проведення тренінгів з домедичної 

допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. 

До 17.05.2018 

6. Скляру В.В., вчителю фізичної культури, та Романову С.О., вчителю предмета 

”Захист Вітчизни”, підготувати навчально-матеріальну  базу цивільного захисту 

закладу до проведення  Дня цивільного захисту  та об’єктивного  тренування. 

7. Класним керівникам 1-10-х класів: 

7.1. Довести до відома учнів цілі та завдання Дня цивільного захисту та 

об’єктивного тренування; провести бесіди з  правил  безпеки  життєдіяльності 

під час проведення Дня цивільного захисту  та об’єктивного тренування  та 

порядок евакуації з закладу при  надзвичайних ситуаціях. 

                                                                                               З  05.05.2018 по 15.05.2018 

8. Затвердити план проведення Дня цивільного  захисту та об’єктивного 

тренування  17.05.2018 року 

9.  Вважати  днем загальної готовності до Дня цивільного захисту та об’єктивного   

тренування  17 травня 2018 року.   
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10. Відповідальність за проведення Дня цивільного захисту та об’єктового 

тренування у закладі покласти на членів комісії з питань надзвичайних ситуацій у 

складі”: 

-  Калашник Л.Б., заступника директора з навчально-виховної роботи; 

- Коротецького В.П., заступника директора з адміністративно-господарської 

роботи; 

-Черниш І.В., заступника директора з виховної роботи; 

- Калашник Ю.О., інженера з охорони праці; 

- Діхтяр Н.В., лікаря. 

  11. Контроль за виконанням  даного наказу   залишаю за собою 

 

  Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

Калашник 
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З наказом   від 04.05.2018 № 79 ознайомлені: 

 

Калашник Л.Б.________ 

Черниш І.В. __________ 

Антоненко О.І.__________ 

Скляр В.В._____________ 

Романов С.О.__________ 

Лютко  О.М.____________ 

Орда І.Г. ________________ 

Діхтяр Н.В.___________ 

Атанасова Т.Г.___________ 

Панченко Л.Є.___________ 

Калашник  Ю.О.__________ 

Коротецький В.П._________ 

Жукова І.К.______________ 

Скляр І.І.____________ 

Водолажченко Т.В._________ 

Губа Т.А.________________ 

Буклей С.І._____________ 
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                                                                                     Додаток 1 до  наказу                                                                             

                                                                                     КЗ «Нововодолазький  СНВК»                                                                  

                                                        04.05.2018 № 79 

 

ПЛАН 

проведення Дня цивільного  захисту та об’єктивного тренування 

17.05.2018 

Час 

проведення 

Заходи з цивільного захисту Класи Відповідальні 

8.15 Проведення лінійки з метою 

поставлення  завдань проведення Дня 

цивільного захисту та об’єктивного  

тренування  

1-10 Голова комісії з питань 

надзвичайних ситуацій 

Єрмаков С.Ю. 

8.30 - 9.10 Проведення  тематичних уроків:  - 

«Засоби індивідуального захисту»; 

-  «Організація та проведення 

рятувальних та інших невідкладних 

робіт у закладі;  

- “Завдання, які вирішуються під час 

проведення робіт при аваріях, 

катастрофах, стихійних лихах”. 

1-10  

Класні керівники 

 

 

9.25 - 9.50 Уроки  за розкладом 1-10 Вчителі- предметники 

9.50-10.05 Евакуація учнів та працівників із 

закладу 

1-10 Класні керівники, 

вчителі, керівники  

структурних підрозділів 

10.05-10.20 Шикування на спортивному 

майданчику. Лінійка 

1-10 Класні керівники, вчителі 

10.40-14.00 Проведення тренінгів з домедичної 

допомоги в умовах надзвичайних 

ситуацій представниками організації 

“Українська жіноча варта”Paramedic 

Fox” 

 Члени комісії з питань 

надзвичайних ситуацій у 

закладі 

13.30 Підведення підсумків  проведення  Дня 

цивільного захисту та об’єктивного 

тренування 

 Голова комісії з питань 

надзвичайних ситуацій 

Єрмаков С.Ю 

 

 

 

Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 

 


