
Стан роботи закладу з 
питань цивільного 

захисту

Навчально-виховний комплекс №9 
м.Хмельгицького



  Цивільний захист

•       Цивільний захист - це функція держави, 
спрямована на захист населення, 
територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій шляхом запобігання таким 
ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання 
допомоги постраждалим у мирний час та в 
особливий період. 



          Запобігти, попередити, врятувати – 
головне завдання Цивільного Захисту.



Нормативна база

Кабінет Міністрів України

Закон України “Про Цивільну оборону України”Закон України “Про Цивільну оборону України”
Стаття 4. Кабінет Міністрів України:Стаття 4. Кабінет Міністрів України:
створює єдину систему підготовки органів управління у справах цивільної  створює єдину систему підготовки органів управління у справах цивільної  
оборони,  сил  цивільної  оборони та населення до дій в умовах оборони,  сил  цивільної  оборони та населення до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій;надзвичайних ситуацій;

Міністерство надзвичайних ситуацій

Закон України “Про Цивільну оборону України”Закон України “Про Цивільну оборону України”
Стаття   6. МНССтаття   6. МНС
здійснює навчання населення, представників органів управління і сил здійснює навчання населення, представників органів управління і сил 
цивільної оборони з питань  захисту  і  дій  у  надзвичайних ситуаціях; цивільної оборони з питань  захисту  і  дій  у  надзвичайних ситуаціях; 
Закон України “Про захист населення і територій від НС ТПХ”Закон України “Про захист населення і територій від НС ТПХ”
Стаття 34.Стаття 34.
Порядок здійснення підготовки населення на  підприємствах,  в установах  Порядок здійснення підготовки населення на  підприємствах,  в установах  
та  організаціях  до  дій  при  виникненні НС ТПХ визначається МНС.та  організаціях  до  дій  при  виникненні НС ТПХ визначається МНС.



Комісія з цивільного захисту:
Особа з питань ЦЗ – Парфенюк А.В., заступник директора з 
навчально-виховної роботи,
•Заступник директора з евакуації, голова евакуаційної комісії – 
Зелінська Н.М., заступник директора з виховної роботи,
•Заступник директора з матеріально-технічного забезпечення 
цивільного захисту – Сімков В.А., заступник директора з 
господарської роботи,
•Командир ланки зв’язку та оповіщення – Гуменюк Л.Я., заступник 
директора з навчально-виховної роботи,
•Командир ланки охорони громадського порядку – Стемпінський 
О.Є., вчитель інформатики,
•Командир медичної ланки – Клімова Л.Ю., медична сестра,
•Командир ланки пожежогасіння – Гринчук О.В., педагог-
організатор,
•Командир ланки видачі засобів індивідуального захисту – Деркач 
О.Т., робітник,
•Командир рятувальної ланки – Чеговець В.І., вчитель фізичної 
культури.



Об’єктові формування цивільного 
захисту 

Ланка з евакуації у складі:
Командир – Зелінська Н.М.
Члени: Стаднік Н.М., Новікова О.А., Гаврилюк Т.Г., Двірник В.С.

Ланка зв’язку та оповіщення у складі:
Командир – Гуменюк Л.Я.
Члени: Король Т.Д., Дейнека О.О., Возна О.І., Остапчук І.А.

Ланка охорони громадського порядку у складі:
Командир– Стемпінський О.Є.
Члени: Колодій Т.А.,  Штельмах С.Ю., Люлько О.О.



Об’єктові формування цивільного 
захисту 

• Медична ланка у складі:
• Командир– Клімова Л.Ю.
• Члени: Козак І.В., Катрич Н.М.

• Ланка пожежогасіння у складі:
• Командир – Гринчук О.В.
• Члени: Марчук В.В., Пилипенко В.П.

• Ланка видачі засобів індивідуального захисту у складі:
• Командир – Деркач О.Т.
• Члени: Ведмеденко М.В., Загороднікова К.В.

• Рятувальна ланка у складі:
• Командир – Чеговець В.І.
• Члени: Калатанова Г.В., Юзвик С.В., Паращук Н.О., Лозінський О.С.



Вивчення нормативних 
документів, дотримання 
посадових інструкцій,
 організаційно-розпорядчих
 документів. 

Підготовка 
з питань цивільного захисту

Проходження курсів з 
цивільного захисту, з 

мінної безпеки

Працівники  удосконалюють знання з питань забезпечення 
особистої та громадської безпеки, цивільного захисту в 
умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, 
тощо.



Навчання працівників закладу
«Вибухонебезпечні пристрої»



ВНЗ
Програми навчальних Програми навчальних 
предметівпредметів
Колективні форми Колективні форми 
практичного навчанняпрактичного навчання

Позашкільні форми 
роботи

- «Спортивний туризм»;
- «Джура»;
- Влучний стрілець»;
- «Школа безпеки»

Підготовка з питань 
цивільного захисту

День цивільного захисту, День цивільного захисту, 
обоб’’єктового тренування,  єктового тренування,  

      Тиждень безпеки Тиждень безпеки 
життєдіяльностіжиттєдіяльності

Основи здоров’я, 

Захист Укаїни

Учні: набуття здатності із забезпечення особистої 
безпеки  в умовах загрози та виникнення надзвичайної 
ситуації.



Робота  гуртків «Джура» та «Спортивного 
туризму»



Тижні знань з основ безпеки 
життєдіяльності



День цивільного захисту 

Практичні заходи об'єктового тренування з ЦЗ

перевірка укомплектованості і оснащеності невоєнізованих формувань, приведення в 
готовність захисних споруд, проведення протипожежних, світломаскувальних, 

герметизаційних та евакуаційних заходів

Навчально-методичні заходи 

класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини, відкриті уроки, навчальні 
екскурсії до аварійно-рятувальних служб, начальних закладів та установ МНС

Просвітницькі заходи 

огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація відеофільмів та презентацій, 
виставки, відновлення навчально-матеріальної бази з цивільного захисту

Спортивні змагання, естафети, тренування
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