
 Стан роботи закладу з питань цивільного захисту в 
НВК №9 м.Хмельницького.

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. 

Головне завдання Цивільного Захисту -запобігти, попередити, врятувати.

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

Відповідно до наказу по закладу від 05.01.2022 року  та змін до наказу від 
31.08.2022 року  «Про організацію і ведення цивільного захисту у 2022 році» у 
закладі створено створено комісію з цивільного захисту у складі: 
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.

Створено об’єктові формування цивільного захисту в закладі:
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.
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.
Є пункт видачі засобів індивідуального захисту, який знаходиться у медичному
кабінеті. 

На протязі навчального року комісія працювала в режимі повсякденного
функціонування.  Здійснювалася   координація  заходів  у  сфері  цивільного
захисту;  заходи щодо забезпечення  захисту  учасників  освітнього процесу та
пришкільної території, забезпечувала постійну готовність сил та засобів  до дій
у НС; розроблено й уточнено „План реагування на НС”; організовано навчання
працівників  та учнів діям у надзвичайних ситуаціях.

Розроблено:
- План основних заходів з цивільного захисту  на 2022 рік;
- Уточнена схема повідомлення про отримання сигналів цивільного захисту.
- Уточнена схема евакуації педагогічного колективу та учнів школи в разі

отримання сигналів цивільного захисту.
- Уточнено  списки  особового  складу  формувань  цивільного  захисту  на

новий  рік.
    Практичне  закріплення  знань здійснювалось  під  час  проведення

навчальних  та вимушених евакуацій (вересень -грудень 2022р.).
 Вчителем  Захисту  України  Горбульком  Б.  проведено  навчання  для

працівників закладу «Вибухонебезпечні пристрої. Наші дії..»
.
В закладі створено 4 гуртки спортивно-патріотичного виховання:
- «Спортивний туризм»;
- «Джура»;
- Влучний стрілець»;
- «Школа безпеки»

Також  вчителю  Захисту  України  Двірнику  В.С.  на  військово-
патріотичну роботу додано ще 4 додаткових години.



Хочу  відмітити  роботу   гуртків  «Джура»,  «Спортивного  туризму»,
керівник  Юзвик  С.В.,  які  проводять  різні  види  навчання  для  учнів
закладу та є активними учасниками міських та обласних змагань.
 Для учнів закладу  проведено майстер-клас «Рятівник», шкільний етап
Всеукраїнської гри «Сокіл» для учнів 7 класів;
Участь в дистанційному обласному конкурсі «Свій шлях»;
рій  «Дикі  бджоли»  (старша  вікова  група)  посіли   ІІІ  місце  у
Всеукраїнських дистанційних змаганнях з топографії. 

Два рази на рік (квітень, листопад) в закладі   проводяться «Тижні знань з
основ  безпеки  життєдіяльності» під  час  якого  у  бібліотеці  закладу  була
виставлена  тематична  виставка  літератури.  Для  учнів  1-4  класів  проведено
перегляд  відеоролика  «Школа  безпеки»,  класними  керівниками  1-4  класів
організували  виставку  малюнків  на  тему  “Азбука  Безпеки”  та  проведено
інструктажі з техніки безпеки, розміщено на сайті школи звернення до батьків
щодо безпеки дітей та навичок безпечної поведінки, поширення інформації в
соцмережах.  Під  час  проведення  уроків  «Основ  здоров’я»  проведено
інформаційні  п’ятихвилинки  «Основні  правила  безпеки  в  побуті».  В  фойє
закладу організовано пересувний інформаційний стенд щодо основних правил
поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях. Для учнів 5-11 класів проведено
виховні години на теми «Небезпека вдома і на вулиці», учнями 10-11 класів
проведено  майстер-класи  з  надання  домедичної  допомоги.  Для  учнів  8-11
класів проведено зустріч з інспектором патрульної поліції

 І. Система управління, оповіщення і зв'язку
Оповіщення здійснюється за допомогою  ручного гучномовця який став

додатковим  засобом  у  системі  управління,  оповіщення  і  зв'язку  та
подовжуваного шкільного дзвінка.

ІІ. Захист населення
1. Як захисну споруду в закладі облаштовано підвальне приміщення, де

може одночасно перебувати  понад 450 учнів. За кошти Департаменту
освіти та науки було добудовано другий вихід. Коштами закладу було
облаштовано два санвузли.

На  протязі  навчального  року  учасники освітнього  процесу забезпечувались
медичними  засобами  індивідуального  захисту  (медичними  масками,
індивідуальними захисними щитками та латексними рукавичками), закуплено
медикаменти для формування першої медичної допомоги на суму 5тис.174 грн..

Усі  навчальні  кабінети  підвищеної  небезпеки  обладнані  медичними
аптечками. Забезпечення  формувань  ЦЗ  ліками  та  виробами  медичного
призначення на 80%.

ІІІ. Сили та засоби ЦЗ.
У  закладі  освіти  проводилися  наради  з  відповідальними  за  безпеку

життєдіяльності,  консультації  з  питань  організації  та  роботи  з  цивільного
захисту. Проведені навчання відповідно до розкладу занять з ЦЗ за програмою
загальної та спеціальної підготовки.



На початку вересня -жовтня для учасників навчального процесу проведено
тренування з евакуації та інструктажі з охорони праці і при оголошені сигналу
«Повітряна тривога». 

ІV.  Матеріальне  забезпечення. Департаментом  освіти  та  науки
Хмельницької міської ради було виділено 72 тисячі для придбання   комплекту
навчального обладнання та засобів для кабінету з предмету «Захист України». 

V. Технічне забезпечення
За  потреби,  залучається  підрозділ  ДСНСУ  (101),  газової  служби  (104),

медичної допомоги (103). 

VІ. Протипожежне забезпечення 
У закладі встановлено пожежно-охоронне спостереження з підключенням

на пульт управління УДСНС. 
Освітній заклад забезпечений  34 вогнегасниками, 22 -старіші і 12 нових,

які були придбані в цьому році.
Дата останньої перевірки пожежної безпеки – серпень 2022р.

VІІ.  Навчання органів управління та населення з питань ЦЗ. Підготовка
керівного складу.Раз в три роки керівний склад проходить навчання по ЦЗ.

VІІІ. Загальні висновки щодо стану ЦЗ, проблемні питання і пропозиції 
щодо його подальшого покращення. 

Вважати  заклад  освіти  готовим  до  виконання  завдань  ЦЗ.  Відзначити
злагодженість дій керівників ланок, особовий склад формувань, членів комісії з
питань НС.

Пропозиції на 2023 

1.Основні  зусилля  спрямувати  на  виконанні  вимог  нормативно-правової
бази  ЦЗ  щодо  захисту  учасників  освітнього  процесу  від  факторів  ураження
внаслідок надзвичайних ситуацій;

2. Планувати й проводити ефективні попереджувальні заходи цивільного
захисту  задля  забезпечення  безпеки  учасників  освітнього  процесу,  зниженні
ризику загибелі людей та зменшення матеріальних витрат.

3.  Проводити  вступні  і  первинні  інструктажі  із  працівниками  під  час
прийняття на роботу і за місцем праці з питань ЦЗ, пожежної та техногенної
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі  затвердженої  тематики,
інструкцій, планів реагування, інших нормативно-правових актів з питань ЦЗ,
техногенної та пожежної безпеки.

4. Здійснювати навчання працівників згідно з програмами підготовки до
дій  у  надзвичайних  ситуаціях,  а  також  під  час  проведення  спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

5. Спрямовувати навчання здобувачів закладу на формування достатнього
та  необхідного  рівня  знань  і  умінь  для  безпечного  перебування  в
навколишньому  середовищі,  сприяти  формуванню  елементарних  норм
поведінки у надзвичайних ситуаціях.



6. Проводити об’єктові навчання і тренування з питань ЦЗ під час «Тижнів
безпеки  життєдіяльності  серед  учасників  освітнього  процесу»,  «Днів
цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини» з охопленням всіх учасників
освітнього процесу.

7. Забезпечити практичне відпрацювання навчальних питань з ЦЗ, порядку
дій  персоналу  на  випадок  евакуації  з  приміщення,  надання  домедичної
допомоги.  З  максимальним  наближенням  до  можливої  надзвичайної
ситуації (щомісяця).

8. Здійснювати дієвий контроль за якістю навчання з ЦЗ особового складу.
9.  Поновлювати  інформаційно-довідкові  куточки  з  питань  ЦЗ,  безпеки

життєдіяльності  з  урахуванням  заходів,  передбачених  планом реагування  на
надзвичайні  ситуації,  інформацій про наявні  можливості  та  ресурси закладу,
організації з протидії небезпечним факторам.

10.  Активізувати  просвітницько-профілактичну  роботу  з  питань  ЦЗ,
безпеки життєдіяльності серед батьківської громадськості.


