
 
 

 

УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

 

НАКАЗ 

09.02.2021                                                                                                              № 18 

 

Про підготовку та проведення 

Дня цивільного захисту  в 

Бесарабівському НВК 
 

На виконання вимог  Закону  України «Про Цивільну оборону України», 

постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему 

«Освіта і наука України» Єдиної  державної системи запобігання та реагування 

на  надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої 

наказом Начальника цивільного захисту Міністерства освіти і науки України 

від 03.09.2009 №814, згідно з планом роботи Бесарабівського НВК та з метою 

забезпечення високої   організованості, якісного проведення всіх заходів, 

підготовки учнів з цивільного захисту 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести День цивільного захисту  26 квітня 2021 року. 

2. Вважати основними цілями   «Дня цивільного захисту»: 

- практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти  для 

захисту свого здоров’я  та життя у надзвичайних ситуаціях ; 

- виховання впевненості учнів у ефективності заходів, які 

проводяться   цивільним захистом; 

- формування  та розвиток в учнів високих морально-психологічних 

якостей: відваги, мужності, витримки,  ініціативи, спритності, самовіддано 

виконати завдання цивільної захисту. 

3.  Вважати головними завданнями «Дня  цивільного захисту»: 

- удосконалення учнями та педагогічним колективом своїх 

теоретичних знань та практичних навичок,  дій в умовах екстремальних 

ситуацій; 

- практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення 

ЦЗ,  

- користуватися засобами індивідуального захисту; 

4. До участі  в «Дні цивільного захисту» залучити: 
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- керівний та командно-навчальницький склад ЦЗ Бесарабівського 

НВК; 

- особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ ; 

- весь постійний склад  та учнів 1, 3-9 класів. 

5. Призначити загальношкільну комісію по проведенню  змагань, 

естафет, конкурсів з проведення «Дня цивільного захисту» під моїм 

керівництвом у складі: 

Голова комісії - директор Бесарабівського НВК - начальник ЦЗ  Волкова 

І. О. 

заступник  голови начальник штабу ЦЗ  Бесарабівського НВК -   Рогова 

С.М. 

члени:   

учитель основ здоров'я  Войтенко С. М. 

учитель  початкових класів Парамонова В. М. 

голова учнівського комітету  Богданович Т. 

Підкомісія з проведення змагань з ЦЗ: 

Голова -   учитель фізичної культури  Хотиненко Ю. В. 

члени: 

Бородінова Д. - член учнівського комітету 

Галущак В. - член учнівського комітету 

Підкомісія з проведення естафети з ЦЗ: 

голова  - Кудінова С. С. 

члени:   

Рудь О. - член учнівського комітету 

Ткаченко Л. - член учнівського комітету  
6. Начальнику штабу цивільного захисту  Роговій С.М.: 

6.1.  Розробити та представити на затвердження план підготовки  та 

проведення «Дня цивільного захисту». 

                                                       До 09.04.2021 

6.2.  Розробити разом з головами підкомісій  суддівську документацію, 

ознайомити членів комісії і підкомісії з порядком проведення змагань, естафет, 

вікторин, конкурсів 

                                                                  До 09.04.2021 

7. Комірнику Кривошеї А. С. забезпечити підготувати територію  

закладу  для опрацювання нормативів ЦЗ, проведення змагань. 

                                                                      До 09.04.2021  

8. Учителю фізичної культури   Хотиненко Ю.В. підготувати 

навчально-матеріальну базу ЦЗ  Бесарабівського НВК до проведення «Дня 

цивільного захисту» .     

9.  Класним керівникам  1, 3-9 класів: 

9.1.  Провести тренування на виховних годинах, довести завдання 

учням з підготовки й участі в «Дні цивільного захисту», а також ознайомити 

учнів з правилами безпеки в ході проведення   «Дня цивільного захисту». 

                                                                   До 20.04.2021  



3 
 

9.2.  Розглянути на класних зборах  питання вміння користуватися 

засобами індивідуального захисту в разі надзвичайних ситуацій.  

                                                                   До 20.04.2021 

10.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

штабу ЦЗ  Бесарабівського НВК Рогову С.М. 

11. Наказ оголосити всьому керівному і командно-навчальницькому 

складу ЦЗ та учителям Бесарабівського НВК. 

 

Начальник ЦЗ – директор Бесарабівського НВК:          Інна ВОЛКОВА 

 

З наказом по Бесарабівському  НВК  

від 09.02.2021 № 18 ознайомлені:                            С. М. Рогова 

Л. С. Чуркіна 

Ю. С. Зайченко 

М. С. Харковець 

Ю. В. Хотиненко 

В. В. Баткіна 

А. В. Бабенко 

С. М. Войтенко 

В. І. Галущак-Кривошея 

С. С. Кудінова 

В. М. Парамонова 

Н. В. Бобровська 

О. В. Жорняк 

Л. М. Тищенко 

Т. В. Твердохліб 

С. С. Войтенко 

А. О. Бородінова 

І. М. Михалишина 

І. Й. Малетич 

В. А. Киба 

А. С. Кривошея 

О. В. Федак 

М. Ю. Бровко 

М. В. Пухова 

В. О. Пічко 

В. В. Маркусь 

О. І. Банах 

В. І. Ткаченко 

В.О. Кривошея 

С. Б. Шуть 

 
 

 


