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НАКАЗ

21.01.2022 м. Суми № -|с^'

Про організацію роботи в 
системі цивільного захисту 
у 2022 році

Відповідно до Положення про функціональну підсистему навчання дітей 
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях єдиної 
державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МОН України від 
21.11.2016 №1400, постанов КМУ від 26.06.2013 №443 «Про затвердження 
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного 
захисту», №444 «Про порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях», від 30.10.2013 №841 «Про порядок проведення евакуації у разі загрози 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 12.01.2022 
№13 «Про підсумки підготовки управління освіти і науки Сумської міської ради, 
закладів освіти Сумської міської територіальної громади з питань цивільного 
захисту в 2021 році, основні завдання на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Вважати основним завданням цивільного захисту підготовку освітнього закладу 
до дій при загрозі та виникненню надзвичайних ситуацій різного характеру.

2. Посадовій особі з питань цивільного захисту, заступнику директора з 
навчально-виховної роботи Лодяному В.М.:

2.1. Забезпечити навчання з персоналом за програмою загальної перепідготовки 
працівників, вивчення інформації, що міститься у планах реагування на НС, про 
дії в умовах загрози та виникнення НС, оволодіння навичками надання першої 
допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального та колективного 
захисту.

2.2. Закінчити розробку та корегування документів з питань організації та 
ведення цивільного захисту відповідно до положень Кодексу цивільного захисту 
України, вимог Положення про функціональну підсистему навчання дітей 
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях єдиної



державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 21.11.2016 №1400 до 31.01.2022 р.

2.3. Організувати підготовку педагогічного складу, обслуговуючого та 
допоміжного персоналу, учнів освітнього закладу з питань цивільного захисту:
-  педагогічного складу, обслуговуючого та допоміжного персоналу на заняттях 

та під час підготовки до тренувальних евакуаційних заходів;
-  учнів -  за програмою предметів «Основи здоров'я», «Захист України».

2.4. Продовжити протягом 2022 року роботу по удосконаленню та забезпеченню 
матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту.

2.5. Підготувати та провести 28.04.2022 р. на базі освітнього закладу День 
цивільного захисту.

2.6. Провести Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності -  25-29 квітня та 17- 
21 жовтня 2022 року. Урахувати під час підготовки тижнів заходи, присвячені 
36-й річниці Чорнобильської трагедії.

2.7. Провести тренування з педагогічним складом та обслуговуючим персоналом 
освітнього закладу, учнями з безпечної та швидкої евакуації на випадок пожежі: у 
квітні 2022 року під час проведення Дня ЦЗ та у жовтні 2022 року під час 
проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності.

2.8. Надати до управління освіти і науки Сумської міської ради:
-  до 06.05.2022 року -  звіт про проведення Дня цивільного захисту та І Тижня 

знань з основ безпеки життєдіяльності; до 28.10.2022 -  про проведення 
II Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

-  до 10.11.2022 року -  доповідь про стан і підготовку цивільного захисту 
освітнього закладу у 2021 році.

3. Класним керівникам 1-11-х класів провести у березні 2022 року конкурси, 
вікторини, зустрічі з представниками Державної служби з НС, Національної 
поліції з метою навчання дітей основам безпеки життєдіяльності; продовжити 
організацію занять з основ та заходів вибухової безпеки.

4. Розпочати навчальний рік в системі цивільного захисту з 24.01.2022 р.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на посадову особу з питань 
цивільного захисту, заступника директора з НВР Лодяного В.М.
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