
 
УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  
(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 
Харківської області 

 
НАКАЗ  

04.01.2021                                                                                                                № 3 
 

Про підсумки підготовки учнів  
і працівників  Бесарабівського  НВК  

до цивільного захисту у 2020 році  
та завдання на 2021 рік 

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

вимог чинного законодавства і постанов Кабінету Міністрів України з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про 
функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Єдиної державної 
системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони 
Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002  № 27, в  закладі 

здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту (цивільної 
оборони) (далі ЦЗ(ЦО)).  

Основні завдання підготовки ЦЗ (ЦО) на 2020 рік, в основному, 
виконані. 

Протягом 2020 року здійснювалося подальше удосконалення роботи з 
питань ЦЗ (ЦО), виконувалися завдання щодо підвищення готовності 

Бесарабівського НВК до реагування та запобігання наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру.  

Згідно з «Типовою програмою навчання працівників органів управління 

освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств 
галузі», затвердженою наказом Начальника штабу ЦЗ (ЦО), Державного 

секретаря Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002    № 28, 
затвердженим розкладом занять протягом 2018 року були проведені навчання 

постійного складу працівників: керівного складу, особового складу 
невоєнізованих формувань та педагогічних кадрів, технічно-обслуговуючого 

персоналу. Удосконалювалось викладання навчальних курсів «Основи 
здоров’я». Продовжувалась робота щодо удосконалення підготовки учнів з 

питань ЦЗ (ЦО). Якість засвоєння теоретичних знань і практичних навичок 
учнів перевірялись протягом року під час  проведення позаурочних заходів: 

загальношкільних змагань, вікторин, конкурсів з питань ЦЗ (ЦО).  
Разом з тим, при наявності позитивних результатів роботи, в організації 

та здійсненні роботи з ЦЗ (ЦО) є невирішені питання, проблеми: 
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- незначною мірою поповнюється наочність з ЦЗ (ЦО); 

- недостатнє інформаційне забезпечення значно впливає на якість      
проведення навчальних занять з ЦЗ (ЦО), їх результативність; 

- недостатнє оснащення невоєнізованих формувань необхідними 

приладами, засобами індивідуального захисту знижує ефективність їхніх дій 
під час навчальних тренувань, занять; 

- більш ефективно слід впроваджувати навчання учнів з питань  ЦЗ 
(ЦО), основ медичних знань з використанням комп’ютерів; 

- заклад потребує подальшого методичного супроводження та 
допомоги з питань планування, коригування даних, проведення роботи щодо 

узагальнення перспективного педагогічного досвіду з цих питань. 
Виходячи з вимог Закону України «Про Цивільну оборону України» 

Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру», з метою підготовки учнів та 

працівників з питань ЦЗ (ЦО), у тому числі підвищення готовності до дій при 
виникненні надзвичайних ситуацій різних видів, попередження, а у разі 
необхідності, усунення їх наслідків, вирішення вказаних проблем 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Головним завданням у підготовці цивільного захисту (цивільної 
оборони) на 2021 рік вважати підвищення рівня ефективності функціонування 

освітньої та об’єктових ланок територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту населення і територій, зниження негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій.  
                                                                  Протягом 2021    

2. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 
- підвищенні рівня реалізації організаційно-розпорядчих актів у сфері 

захисту населення і території Бесарабівського НВК від надзвичайних ситуацій; 
- забезпеченні готовності до реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідації їх наслідків у мирний час та в умовах особливого періоду; 
- проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з 

метою досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

- захисті учасників освітнього процесу Бесарабівського НВК у разі 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

                                        Протягом 2021    
3. Роговій С.М., начальнику штабу ЦЗ (ЦО) Бесарабівського НВК: 

3.1. Зосередити основні зусилля на роз’ясненні серед педагогічних 
працівників, обслуговуючого персоналу і учнів Положення про функціональну 

підсистему „Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання та 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, 

затвердженого наказом Начальника ЦО Міністерства освіти і науки України від 
17.01.2002  № 27, навчання їх правилам поведінки та основним способам 
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захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої 

медичної допомоги. 
                                         Протягом 2021    

3.2. Відкоригувати план цивільної оборони Бесарабівського НВК. 

                                                        До 29.01.2021 
3.3. Розробити план заходів з ЦО на 2021 рік. 

                                     До 01.02.2021 
3.4. Забезпечити участь у проведенні  Дня Цивільної оборони з метою 

встановлення єдиної методики проведення Дня Цивільної оборони, Тижня 
безпеки дитини та обміну досвідом між керівним складом ЦЗ (ЦО). 

                                                               Квітень-травень 2021  
3.5. Проаналізувати стан виконання заходів з підготовки ЦЗ (ЦО), 

визначити конкретні завдання щодо збереження життя і здоров’я учасників 
навчально-виховного процесу. 

                                 До 15.01.2021 
3.6. Проаналізувати можливість і очікувані наслідки розташування 

об’єктів надзвичайних ситуацій, внести необхідні корективи до планів ЦЗ (ЦО) 

об’єктів, передбачивши ефективні заходи щодо їх попередження. 
                               До 15.01.2021 

3.7. У ході підготовки особового складу невоєнізованих формувань 
особливу увагу звертати на відпрацювання практичних дій при ліквідації 

наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф безпосередньо на об’єкті 
цивільної оборони. 

                                                         Протягом  2021 
3.8. Підготовку учнів з предмету «Основи здоров’я» спрямувати на 

формування свідомого та відповідального ставлення до особистої безпеки та 
безпеки оточуючих, набуття ними здатності зберігати життя і здоров’я в умовах 

надзвичайних ситуацій, а також уміння надавати допомогу постраждалим. 
                                                                          Протягом 2021 

3.9. Провести День цивільного захисту (цивільної оборони) 26.04.2021 на 
фоні можливого стихійного лиха або аварії  на об’єкті чи транспорті, під вплив  
яких може потрапити освітній заклад. 

                                                                         26 .04.2021 
3.10.  Внести до плану роботи проведення у позаурочний час з учнями 

вікторин, конкурсів олімпіад з безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.                                                                                              
3.11. Наказом по закладу визначити склад навчальних груп з цивільної 

оборони та призначити керівників занять. 
                               До 15.01.2021 

3.12. Для всіх педагогічних працівників розробити індивідуальні 
алгоритми їх дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій як під час 

навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час. 
                             До 17.02.2021 
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4. Кривошеї А. С., комірнику Бесарабівського  НВК, продовжити 

роботу по покращенню навчально-матеріальної бази. 
                                                              Протягом 2021 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Начальник цивільного захисту (ЦО), 

директор Бесарабівського НВК:                   Інна ВОЛКОВА 
 

З наказом по Бесарабівському НВК 
від 04.01.2021 № 3 ознайомлені:                                              

С. М. Рогова 
Л. С. Чуркіна 

Ю. С. Зайченко 
М. С. Харковець 

Ю. В. Хотиненко 
В. В. Баткіна 
С. М. Войтенко 

В. І. Галущак-Кривошея 
С. С. Кудінова 

В. М. Парамонова 
А. В. Бабенко 

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 
В. В. Маркусь 

О. І. Банах 
В. І. Ткаченко 

В. О. Кривошея 
С. Б. Шуть 

М. В. Пухова 
В. П. Пуховой 

                                                                                                                                 
           

 
 

 



5 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


