
 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

       ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

      Н А К А З 
 
21 січня 2013  року               м. Здолбунів        № 19 

 
Про результати виконання плану заходів 
цивільного захисту у 2012 році та 
затвердження заходів на 2013 рік 
   

Відповідно до Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука 
України” єдиної державної системи цивільного захисту України, затвердженого 
наказом начальника Цивільного захисту Міністерства освіти і науки від 03 вересня 
2009 року № 814, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 
листопада 2012 року № 952-р «Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2013 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 
20 грудня 2012 року № 756 «Про план основних заходів цивільного захисту 
Рівненської області на 2013 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 
04 січня 2013 року № 4 «Про план основних заходів цивільного захисту 
Здолбунівського району на 2013 рік», наказу управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 19 «Про результати 
виконання Плану заходів цивільного захисту у 2012 році та затвердження заходів 
на 2013 рік»,  метою забезпечення захисту учасників навчально-виховного 
процесу від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, 
природного та військового характеру, на виконання плану основних заходів на 
об’єктах освіти області, плану проведення командно-штабного навчання і за 
результатами проведеної роботи 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Інформацію про виконання плану основних заходів із цивільного захисту 
функціональної підсистеми „Освіта і наука України” єдиної державної системи 
цивільного захисту України у 2012 році, згідно з додатком 1, взяти до уваги. 

 
2. Затвердити план основних заходів із цивільного захисту функціональної 

підсистеми „Освіта і наука України” єдиної державної системи цивільного захисту 
України у 2013 році, що додається.  

 
3. Головним завданням керівників об’єктів цивільного захисту галузі освіти 

у 2013 році вважати забезпечення захисту учасників навчально-виховного процесу 
і працівників галузі освіти від наслідків надзвичайних ситуацій та готовності до 
дій за призначенням. 

 
4. Керівникам об’єктів цивільного захисту галузі освіти проаналізувати 



роботу керівного та командного складу цивільного захисту і дати принципову 
оцінку їхній діяльності. 

 
5. Начальникам штабів цивільного захисту, головам евакуаційних комісій та 

комісій із питань надзвичайних ситуацій об’єктів галузі переглянути і 
відкоригувати документацію з питань цивільного захисту. 
 

6. Визначити оптимальні терміни навчального року з цивільного захисту на 
об’єктах галузі. 

 
7. Заняття з питань цивільного захисту на об’єктах галузі проводити у складі 

груп за тематиками відповідно до вимог Типової програми навчання працівників 
органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і 
підприємств галузі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 
17 січня 2002 року № 28: 

із особовим складом невоєнізованих формувань цивільного захисту об’єктів 
галузі –  за 15-годинною програмою, згідно з додатком 2; 

із працівниками і службовцями, які не ввійшли до складу невоєнізованих 
формувань, –  за 12-годинною програмою. згідно з додатком 3. 

 
8. Начальникам цивільного захисту навчальних закладів організувати 

проведення класоводами, класними керівниками бесід з учнями з питань 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (за рахунок класних, виховних 
годин згідно з тематикою курсу „Охорона життя і здоров’я”) з реєстрацією в 
журналах обліку занять. 

 
9. Навчальний рік із цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

завершити проведенням у квітні–травні об’єктових навчань та тренувань, Дня 
цивільного захисту, тижня безпеки дитини. 

 
10. Створити систему та забезпечити проходження підготовки та 

перепідготовки працівників у структурних підрозділах навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області згідно з 
планом, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 грудня 
2012 року № 862 „Про функціональне навчання осіб керівного складу цивільного 
захисту та інших управлінських кадрів і фахівців у навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області у 2013 році”. 

 
11. Щокварталу уточнювати склад сил і засобів, призначених для виконання 

робіт у зонах хімічного та радіаційного забруднення. 
 

12. Відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної 
адміністрації від 03 грудня 2012 року №69 продовжити у 2013 році проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.  

 
13. Із метою якісної підготовки документації та проведення заходів із питань 

цивільного захисту керівному складу об’єктів галузі співпрацювати з 
педагогічними працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Рівненської області. 



 
14. Упродовж року висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо 

забезпечення умов безпеки учасникам навчально-виховного процесу. 
 

15. Сприяти функціонуванню осередків Всеукраїнського дитячого руху 
„Школа безпеки”. 

 
16.  Підготувати до 20 жовтня 2013 року інформацію про стан цивільного 

захисту об’єктів галузі у 2013 році (станом на 01 жовтня 2013). 
 

17. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.о. начальника  відділу        Вітень З.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ відділу освіти  
Здолбунівської районної  
державної адміністрації  
21.01.2013 № 19 
 

ПЛАН 
основних заходів із цивільного захисту функціональної підсистеми „Освіта і наука 

України“ єдиної державної системи цивільного захисту України у 2013 році  
№  Найменування заходу Залучаються Відповідаль

ні виконавці 
Термін 

виконання 
1 Нарада начальників цивільної оборони 

керівників навчальних закладів району «Про 
стан цивільної оборони в закладах освіти» 

Відділ освіти, 
керівники 

навчальних закладів 

Відділ 
освіти  

листопад 

2 Нарада керівників навчальних закладів та 
відповідальних за стан цивільної оборони «Про 
проведення Дня ЦЗ», «Тижня безпеки дитини» 

керівники 
навчальних закладів 
та відповідальні за 

стан ЦЗ 

Відділ 
освіти 

райдержадмі
ністрації 

квітень 

3 Навчання працівників відділу освіти та 
структурних підрозділів, працівників об’єкту 
навчальних закладів  за 12-год. програмою 

Працівники відділу 
освіти,  структурних 

підрозділів 

Відділ 
освіти, 

навчальні 
заклади 

Лютий-
травень 

4 Участь у засіданні постійної комісії з питань ТЕБ 
та НС району. 

Відділ освіти Відділ 
освіти 

Згідно 
плану 

5 Перевірка та надання допомоги навчальним 
закладам з цивільної оборони. 

Відділ освіти, 
керівники 

навчальних закладів 

Відділ 
освіти  

Протягом 
року 

6 Навчання на курсах з цивільної оборони. Працівники відділу 
освіти,  структурних 

підрозділів, 
навчальних закладів 

Відділ 
освіти  

Згідно 
графіку 

7 Проведення відповідних інструктажів з питань 
безпечної поведінки учасників навчально-
виховного процесу 

Учасники 
навчально-

виховного процесу 

Керівники 
навчальних 

закладів 

Протягом 
року 

8 Участь у засіданні постійної комісії з питань ТЕБ 
та НС району 

Члени комісії з питань 
ТЕБ та НС району 

Відділ 
освіти  

Відповідн
о до плану  

9 Участь у зборах керівного складу цивільного 
захисту району з питань техногенного та 
протипожежного захисту закладів освіти і 
підготовки до навчального 2012/2013 року 

Керівний склад 
закладів освіти  

Управління 
МНС в 

Здолбунівсь
кому районі, 
відділ освіти  

Травень 

10 Забезпечення придбання засобів 
індивідуального захисту 

Заклади освіти Відділ 
освіти, 

керівники 
навчальних 

закладів 

Протягом 
року 

11 Участь у перевірках стану протипожежного 
захисту та підготовки закладів освіти району до 
навчального 2012/2013 року 

Заклади освіти Управління 
МНС, 

відділ освіти  

Липень - 
серпень 

12 Здійснення перевірок закладів освіти області щодо 
стану готовності до початку сезону місць 
масового відпочинку та оздоровлення дітей 

Заклади освіти Управління 
МНС, 

відділ освіти  

Квітень-
травень 

13 Вивчення стану реалізації заходів державної 
політики у сфері ЦЗ населення та територій від 
НС, стану та організації роботи з питань 
техногенної та пожежної безпеки під час 
здійснення перевірки вивчення стану 

Об’єкти ЦЗ галузі Відділ 
освіти  

Згідно 
графіка 
атестації 



дотримання законодавства України про освіту у 
навчальних закладах: 
- Копитківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів; 
- Дошкільний навчальний заклад “Сонечко” 
Копитківської сільської ради; - 
Маломощаницька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів; 
 - Ільпінська загальноосвітня школа І ступеня;  
- Будинок дітей і школярів Мізоцької селищної 
ради  
- Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6.  

14 Створення запасів матеріально-технічних 
засобів для попередження та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 

Заклади освіти Відділ 
освіти   

Протягом 
року 

15 Підготовка та проведення у дошкільних, 
загальноосвітніх закладах “Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності”, “Дня цивільного 
захисту”, Тижня безпеки дитини. 

Заклади освіти Відділ 
освіти, 

керівники 
закладів 

Квітень-
травень, 
жовтень-
листопад 

16 Організація та проведення районного збору 
юних рятувальників «Школа безпеки» 

Заклади освіти Відділ 
освіти  

Квітень 

17 Участь у фінальній частині  обласного 
фестивалю,  збору-змагання юних рятувальників 
„Школа безпеки».  

Відповідно до 
наказу про 

підготовку та 
проведення 

змагання 

УМНС, 
відділ освіти 
райдержадмі

ністрації 

Згідно з 
планом  

18 Створення і розвиток у системі загальної 
середньої та позашкільної освіти гуртків, 
факультативів, курсів із ЦЗ, безпеки 
життєдіяльності та рятувальної справи 

Заклади освіти Відділ 
освіти  

Протягом 
року 

19 Проведення змагань, семінарів, тренінгів, 
зборів, акцій тощо, спрямованих на 
популяризацію здорового і безпечного способу 
життя та підвищення рівня практичної 
підготовки дітей та підлітків до дій у НС 

Заклади освіти Відділ 
освіти  

За 
окремим 
планом 

20 Забезпечення використання зовнішньої та 
внутрішньої соціальної реклами, створення 
спеціальних тематичних теле- та радіопередач, 
сюжетів соціальної реклами, рубрик (сторінок) у 
засобах масової інформації з основних вимог 
безпеки життєдіяльності 

Заклади освіти Відділ 
освіти  

Протягом 
року  

21 Розроблення та виготовлення літературно-
методичних посібників, збірників, буклетів, 
брошур для навчання населення основним 
вимогам безпеки життєдіяльності 

Заклади освіти Відділ 
освіти  

Протягом 
року  

22 Робота щодо облаштування на базі 
загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних 
закладів центрів позитивного методичного 
досвіду і зразкової організації навчально-
виховного процесу в галузі цивільного захисту 

Заклади освіти Відділ 
освіти  

Протягом 
року  

23 Вивчення звітів навчальних закладів за 2013 рік, 
розробка підсумкових документів щодо стану і 
заходів з питань підготовки ЦЗ відділу освіти 
райдержадміністрації в 2014 році. 

Штаб ЦЗ відділу 
освіти  

Відділ 
освіти  

жовтень-
листопад 

 



 
Додаток 2 

до  наказу відділу освіти  
Здолбунівської районної  
державної  адміністрації  

21.01.2013. № 19 
 
 

 
 

Тематика  
проведення занять по 12-год. програмі з цивільної оборони 

 
Тема 1. Завдання та організація захисту працівників навчально-виховного 
процесу. Права та обов'язки працівників з питань цивільної оборони. 
Тема  2.  Основні  поняття  про  надзвичайні  ситуації,  оповіщення  про 
надзвичайні ситуації. Дії учасників працівників галузі за попереджувальним 
сигналом  "Увага всім" та мовній інформації штабу цивільної оборони. 
Тема 3. Правила поведінки та дії під час затоплень, ураганів, лісових пожеж, 
снігових заносів та ожеледиці. 
Тема 4. Дозиметричні прилади та робота з ними. Режим радіаційного захисту. 
Тема 5. Обов'язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Виховання у дітей 
навичок поведінки в екстремальних ситуаціях.  
Тема 6. Засоби індивідуального захисту. 
Тема 7. Захист продуктів харчування, води від зараження реактивними, отруйними 
речовинами і бактеріальними засобами.  
Тема 8. Герметизація приміщень, протипожежні заходи.  
Тема 9. Евакуація, порядок проведення евакуації. 
Тема 10. Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні 
першої медичної допомоги. 
Тема 11. Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Тема 
12. Засоби колективного захисту учнів навчально-виховного процесу і працівників. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до наказу відділу освіти  

Здолбунівської районної  
державної  адміністрації  

21.01.2013. № 19 
 

Тематика 
проведення занять з цивільної оборони невоєнізованих  

формувань по 15-год. програмі 
 

1.  Що таке цивільна оборона і її завдання. 
2.  Організаційна структура цивільної оборони об'єкту. 
3.  Функціональне призначення невоєнізованого формування, матеріально-технічні 
засоби, склад особистої екіпіровки. 
4.  Особисті обов'язки за штатним призначенням. 
5.  Технічні характеристики, порядок підготовки до роботи, правила використання і 
зберігання штатних технічних засобів. 
6.  Пожежно-технічне обладнання. Особливості гасіння пожеж на об'єкті. 
7.  Фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного природного та воєнного 
характеру. 
8.  Фактори ураження радіаційного, хімічного та бактеріального ураження. 
9.  Технічні характеристики, порядок підготовки і використання засобів 
індивідуального захисту. 
10.   Користування засобами зв'язку оповіщення та інформації. 
11.   Правила безпеки у процесі виконання завдань розвідки, пошуково-рятувальних 
та інших невідкладних робіт. 
12.   Вжиття заходів щодо попередження та усунення спроб порушення громадського 
порядку. 
13.   Порядок надання само- та взаємодопомоги. 
14. Порядок проведення санітарній обробки людей, дезактивації, дегазації та 
обеззараження території, майна та особистих речей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до наказу відділу освіти  

Здолбунівської районної  
державної  адміністрації  

21.01.2013. № 19 
 

ДОВІДКА   
Про організацію цивільного захисту у функціональній підсистемі  

„Освіта і наука” регіонального рівня Здолбунівського району 
 

Протягом 2012 року відділом освіти Здолбунівської райдержадміністрації 
проводилася робота щодо розвитку та вдосконалення цивільного захисту 
функціональної підсистеми „Освіта і наука” регіонального рівня відповідно до вимог 
діючого законодавства у сфері цивільного захисту, зокрема наказу Міністерства 
освіти і науки України від 03.09.2009 № 814 „Про Положення про Функціональну 
підсистему „Освіта і наука України” ЄДС запобігання і реагування на НС 
техногенного та природного характеру”, наказу відділу освіти від 15 лютого 2012 
року № 35 «Про підсумки організації цивільної оборони у функціональній підсистемі 
„Освіта і наука України” регіонального рівня Здолбунівського району у 2011 році та 
основні завдання на 2012 рік». 

Відповідно до доручень першого заступника голови Рівненської 
облдержадміністрації  від 22.08.2011 № 306/01-61/11 та від 27.09.2011 № 354/01-
61/11, на виконання листів управління освіти і науки облдержадміністрації №77-
076/01-09/12 від 06.01.2012, наказу від 16.01.2012 № 19 «Про хід проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту»,  засідання районної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відділом 
освіти райдержадміністрації проаналізовано захисні споруди, які перебувають в 
підпорядкуванні навчальних закладів, відповідно до Інструкції про порядок 
проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої 
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
24.05.2011 № 127 у редакції від 06.2010 № 167. На виконання протоколу № 3 від 3 
жовтня 2012 року засідання районної інвентаризаційної комісії із проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд, керівниками навчальних закладів були 
підготовлені та направлені матеріали (із подальшим розглядом обласної та 
міністерської комісій) на списання захисних споруд Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
3,4,5,6, Копитківської, Глинської, Гільчанської, Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст., 
Мізоцького НВК.  

Вивчення стану реалізації заходів державної політики у сфері цивільного 
захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, стану та організації 
роботи з питань техногенної та пожежної безпеки здійснювалось під час комплексної 
перевірки комісією управління Держтехногенбезпеки у Рівненській області протягом 
травня 2012 року, фронтальної перевірки управлінням освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації у листопаді цього року. Крім того, дане питання вивчалось під 
час державної атестації навчальних закладів, зокрема: 2010-2011 навчальний рік: 
Мостівська ЗОШ І ст., дошкільний навчальний заклад «Усмішка» Здолбунівської 
міської ради, Спасівська ЗОШ І-ІІІ ст., П’ятигірська ЗОШ І-ІІ ст.; 2011-2012 н.р. – 
Волицька ЗОШ І ст., Новомильська, Миротинська, Новомощаницька загальноосвітні 
школи І-ІІ ступенів, Здолбунівська гімназія; на даний час 2012-2013 н.р. Дерманська 
загальноосвітня школа І ступеня, дошкільний навчальний заклад «Малятко» 
Мізоцької селищної ради.  

Планування заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 



техногенного та природного характеру, заходів цивільного захисту в основному 
відповідає вимогам керівних документів, однак потребують удосконалення та 
корегування.  В ході роботи членами комісії перевірено якість розробки плануючої 
документації з питань запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та реагування 
сил і засобів місцевої ланки територіальної підсистеми. 

План дій цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та плани реагування на чинники небезпеки 
розроблені та уточнені станом на 2012 рік.  

Разом із тим, плани дій органів управління та сил цивільного захисту у 
Будеразькій ЗОШ І-ІІІ ступеня, Мізоцькому НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня – ліцей, 
Новосілківській та Глинській ЗОШ І-ІІІ ступеня потребують коригування та 
уточнення в частині визначення переліку сил та засобів цивільного захисту, які 
плануються до залучення для реагування на НС техногенного та природного 
характеру та уточнення розрахунків транспортного забезпечення евакуаційних 
заходів. 

Типовим зауваженням в усіх перевірених закладає є, що в наказах «Про 
підсумки організації цивільної оборони у функціональній підсистемі „Освіта і наука 
України” регіонального рівня Здолбунівського району у 2011 році та основні завдання 
на 2012 рік» відсутній аналіз проведеної роботи, висновки, не вказано конкретних 
виконавців, що є типовим зауваженням до написання аналітичних наказів. Разом з 
тим, недостатньо приділяється увага плануванню заходів цивільного захисту 
адміністрацією Будеразької, Глинської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 
Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

В кращу сторону слід відмітити стан планування заходів цивільного захисту в 
ДНЗ «Ладоньки», Копитківській ЗОШ І-ІІІ ступеня, Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст., 
Здолбунівських  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3, 4. 

Не створені на об’єктовому рівні комісії з питань цивільного захисту та не 
розроблені положення про комісію. Проведення навчання з формуваннями по 15 год. 
Програмі та працівниками навчального закладу по 12-годинній програмі проводиться 
формально без відповідних відміток у журналах реєстрації. 

Питання контролю за виконанням заходів не розглядається на нарадах при 
директору і не оформляється відповідним підсумковим документом (за винятком 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 із перевірених закладів). 

Стан готовності об’єктових формувань до ліквідації надзвичайних ситуацій та 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт перевірено шляхом 
відпрацювання умовних ввідних на тему:  «Виявлено розлиту речовину сріблясто-
білого кольору подібну на ртуть в дошкільному навчальному закладі «Ладоньки», 
розташованому в м. Здолбунів по вул. Шкільній, 35а. Слід відмітити дії персоналу 
дошкільного навчального закладу «Ладоньки», які при відпрацюванні умовної ввідної 
діяли організовано та своєчасно провели оповіщення особового складу формувань та 
відповідних служб, та провели евакуації дітей. Працівники формування знають свої 
посадові обов’язку та уміють їх застосовувати практично при виникненні 
надзвичайної ситуації. Керівні документи дошкільного навчального закладу 
«Ладоньки» за напрямком цивільного захисту відпрацьовані в повному обсязі. 

За результатами ефективної, належно організованої роботи  у плані підвищення 
рівня, надання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях, підготовкою 
документів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності визнано 
Здолбунівську ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та ДНЗ «Ладоньки» Здолбунівської міської ради 
опорними закладами (наказ відділу освіти від 18 січня 2012 року № 09). Ефективна 
робота Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 в організації позакласної роботи: команда 
закладу виборола І та ІІ місце на обласному конкурсі юних пожежників (2008, 2009 



роки), ІІ місце «Юний рятувальник» (2008 рік). 
Під час інспекторської перевірки був проаналізований стан та організація 

підготовки керівного та командно-начальницького складу цивільного захисту, 
спеціалізованих формувань, учнів та населення району з питань готовності до дій у 
надзвичайних ситуаціях. Основою підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту є навчання в 
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Рівненської області. 

В перевірених закладах освіти на належному рівні здійснюються заходи щодо 
попередження травматизму та навчання учасників навчально-виховного процесу 
діям при виникненні непередбачених обставин. Своєчасно розробляються графіки 
проведення заходів з ЦЗ та плани контролю їх виконання. За підсумками проведення 
видаються відповідні накази. Також протягом навчального року класними 
керівниками в усіх класах організовано проведення бесід з питань цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності за рахунок класних і виховних годин згідно з 
тематикою курсу „Охорона життя і здоров’я”. 

Відповідно до наказу відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації в 
загальноосвітніх навчальних закладах району планово здійснювалося проведення 
Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності. Вивчення питань цивільного захисту з 
працівниками проводилося згідно Типової програми. Учні загальноосвітніх 
навчальних закладів вивчали питання цивільного захисту на заняттях з основ 
здоров»я та «Захисту Вітчизни», класних та виховних годинах, гуртках, курсах з ЦЗ, 
проводилися змагання, семінари, тренінги, акції, спрямовані на популяризацію 
здорового способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та 
підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях. Навчання учнів та працівників 
завершилося в травні 2012 року проведенням комплексних об’єктових навчань та 
тренувань, “Дня цивільного захисту” та “Тижня безпеки дитини”. Однак матеріали 
«Дня цивільної оборони не були представлені у Мізоцькому НВК та Будеразькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. Упродовж проведення заходів  відпрацьовувались практичні навики 
щодо закріплення знань, отриманих учнями та працівниками при вивченні за 
навчальними програмами питань з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 
населення. 

Команда району взяла участь у зборі-випробування „Юний рятувальник”, який 
відбувся у червні 2012 року згідно з Положенням про проведення збору-випробування 
„Юний рятувальник”, затвердженим спільним наказом Головного управління МНС 
України в Рівненській області, управління освіти і науки облдержадміністрації від 
17.05.2005 №111/202 та зареєстрованим у Рівненському обласному управлінні юстиції  
23.05.2005 за № 31/640. 

У перевірених навчальних закладах району всі працівники і учні на 100 % 
забезпечені ватно-марлевими пов’язками. Проте, створені формування у всіх  
закладах освіти не в повній мірі забезпечені засобами індивідуального захисту та 
майном. У навчальних закладах району в наявності нормативно-правова 
документація з питань цивільного захисту. Організація цивільного захисту учасників 
навчально-виховного процесу в цілому знаходиться на належному рівні. В кращу 
сторону необхідно відмітити проведення заходів цивільного захисту у Бущанській, 
Копитківській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів  та у Здолбунівський 
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 1, 3, 4, Новосілківській загальноосвітній 
школі І-ІІ ступенів.  
 Разом з тим, у навчальних закладах району не обладнано на належному рівні 
кабінети предмету „Захист Вітчизни”, в ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 м. Здолбунів (опорному 
навчальному закладі району) не створено навчально-методичний кабінет з цивільного 



захисту та основ здоров»я, не відпрацьована документація з питань цивільного 
захисту у Миротинській ЗОШ І-ІІ ст. 

Впродовж 2011-2012 років прийнято ряд рішень щодо посилення 
протипожежного захисту в районі. Відділом освіти райдержадміністрації 
організаційну роботу щодо поліпшення протипожежного стану навчальних 
закладів організовано. Так, проведені розрахунки потреб коштів на виконання 
заходів пожежної безпеки на 2012 рік, розроблено перспективний та поточний 
плани протипожежного захисту навчальних закладів, на колегії  відділу освіти та 
на нарадах з директорами закладів розглядається питання пожежної безпеки. На 
придбання та перезарядку вогнегасників, проведення замірів опору ізоляції 
електромережі та електроустановок, навчання відповідальних осіб правилам 
пожежної безпеки та придбання протипожежної агітації впродовж 2009-2011 
років використано 63 тис. грн. Однак, протягом 2012 року кошти на придбання та 
перезарядку вогнегасників та виконання інших протипожежних заходів не 
виділялися. 

Зважаючи на викладене, на виконання Законів України “Про Цивільну оборону 
України“, “Про правові засади цивільного захисту”, “Про захист населення і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“, постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.07.1998 № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру“, 
Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної 
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, 
природного характеру, розпорядження голови обласної державної адміністрації від  
29 грудня 2011 року “ 681 «Про план основих заходів цивільного захисту населення 
Рівненської області на 2012 рік», відповідного розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 10 січня 2012 року №2, наказу управління освіти і науки 
Рівненської обдержадміністрації від 13.02.2012. №82 «Про результати основних 
заходів цивільного захисту  у 2011 році та затвердження заходів на 2012 рік», наказу 
відділу освіти райдержадміністрації від 15 лютого 2012 року № 35, з метою захисту 
учасників навчально-виховного процесу від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного, екологічного, природного та військового характеру, забезпечення  
виконання плану основних заходів на об’єктах освіти району, усунення виявлених 
недоліків в організації та роботі місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту  Здолбунівському району,  

пропоную: 
-  вжити вичерпних заходів виконання Плану заходів щодо подальшого 

усунення недоліків, виявлених при проведенні перевірки реалізації заходів державної 
політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, 
готовності до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру ; 

- забезпечити навчання керівного та працюючого персоналу об’єктів відповідно 
до Порядку здійснення підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру; 

 - здійснювати контрольза виконанням запланованих навчань, тренувань з 
питань цивільного захисту та оформленням плануючої та звітної документації; 

- вжити заходів щодо виконання заходів, прийнятих для посилення 
протипожежного захисту,  передбачити в кошторисах виділення коштів на 
виконання протипожежних заходів. 
 
Заступник начальника         З.В.Вітень 
 


