
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 02.01.2019       смт Нова Водолага                                     № 24 

 

Про підсумки виконання плану     

основних заходів цивільного захисту  

в закладі  у 2018 році   та  завдання  

на  2019 рік 

 

     Згідно з Кодексом цивільного захисту України та чинного законодавства з 

організації та ведення цивільного захисту у закладі упродовж 2018 року 

проводились заходи з цивільного захисту (далі -ЦЗ). 

При вирішенні питань цивільного захисту основні зусилля були спрямовані на 

проведення роботи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, 

природного та екологічного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою 

захисту учасників освітнього процесу закладу. 

План основних заходів з ЦЗ на 2018 рік в основному виконаний. Програма 

навчання учнів з питань ЦЗ  і безпеки життєдіяльності виконана повністю. 

Створено штаб ЦЗ закладу, невоєнізовані та інші формування, частково 

розроблена документація з питань ЦЗ.  

Залишаються невирішеними питання: 

-  відсутнє  матеріальне забезпечення невоєнізованих формувань (далі-НФ) ЦЗ; 

     -   відсутні сховища тощо. 

З метою підвищення якості підготовки з ЦЗ у закладі, усунення виявлених 

недоліків 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Навчальний рік у системі ЦЗ  триває упродовж календарного 2019 року. 

2. Головним завданням цивільного захисту  закладу на 2019 рік вважати 

забезпечення ефективного цивільного захисту  учасників освітнього процесу, 
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своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного,  природного та 

військового характеру, запобігання їм: оперативного реагування на них, швидкої 

ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої 

готовності сил ЦЗ до відповідних дій. 

3.  Основні зусилля штабу ЦЗ  зосередити на : 

- своєчасному виявленні передумов виникнення надзвичайних          

ситуацій і негайному їх усуненні; 

- своєчасному плануванні заходів і дій сил ЦЗ в разі виникнення НС; 

- вдосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників та 

учнів про загрозу виникнення НС; 

- формуванню у працівників та учнів (вихованців)  закладу умінь і 

навичок користуватися індивідуальними та колективними засобами захисту та 

правильно діяти в разі виникнення НС. 

4. Навчання співробітників і учнів школи з ЦЗ  здійснювати з урахуванням 

обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС техногенного, природного 

та військового характеру: 

4.1. Навчання керівного складу і командирів невоєнізованих формувань  

здійснювати під час проведення місячника ЦЗ, дня ЦЗ й об’єктового тренування, а 

також на курсах ЦЗ, згідно з планом комплектування обласних курсів ЦЗ. 

                                                                                                   Лютий -травень 2019 

4.2. Провести навчання особового складу НФ за 15-годинною програмою в період 

планового навчання з ЦЗ, на позакласних заняттях та в період проведення 

об’єктового тренування під керівництвом командирів НФ ЦЗ. 

                                                                                                       Упродовж 2019 року 

4.3. Провести навчання викладацького складу за 12-годинною програмою в групі 

НФ ЦЗ з метою  удосконалення  знань педагогів з питань ЦЗ.  

                                                                                                        Квітень  2019 року                                                                       

4.4. Провести навчання робітників та службовців, що не входять до складу 

невоєнізованих формувань, за 12-годинною програмою в групі під керівництвом  

заступника директора з  адміністративно-господарчої роботи  Коротецького В.П. 
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4.5. Навчання учнів основ ЦЗ та  безпеки життєдіяльності здійснювати відповідно 

до програми предмета «Захист Вітчизни», затвердженої  Міністерством освіти і 

науки України від 28.10.2010  № 1021. 

                                                                                                      Упродовж 2019 року 

5.  Членам штабу ЦЗ закладу  Калашник Л.Б., Романову С.О.  до 31.01.2019 року 

завершити планування заходів і розробку документації з ЦЗ на 2019 рік. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник цивільної оборони, 

директор                                                                                                   С.Ю.Єрмаков 

Калашник  

 

 

 

 

З наказом  ознайомлені: 

Калашник Л.Б._____ 

Романов С.О.______ 

Коротецький В.П.______ 

 


