
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
 

 

Н А К А З 

 
11.02.2022 р.                                                 м. Заставна                                                           № 25 

   

 

Про затвердження плану основних  

заходів цивільного захисту для закладів освіти  

Заставнівської міської ради  на 2022 рік 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2021 № 

88  «Про затвердження галузевого плану основних заходів цивільного захисту 

Міністерства освіти і науки України на 2022 рік», розпорядження Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 01.02.2022 № 156-р «Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту Чернівецької області на 2022  рік», 

наказу Департаменту освіти і науки обласної держаної адміністрації від 

03.02.2022 № 40 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

для закладів освіти Чернівецької області на 2022 рік» та з метою здобуття знань і 

вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної 

ситуації, забезпечення належного цивільного захисту учасників освітнього 

процесу,  населення Заставнівської територіальної громади у 2022 році  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради на 2022 рік (далі – План 

заходів), що додається. 

2. Керівникам закладів освіти Заставнівської міської ради: 

2.1. Розробити та затвердити до 18.02.2022 року відповідні Плани основних 

заходів цивільного захисту на 2022 рік. 

2.2. Забезпечити виконання Плану заходів. 

2.3. Надати інформацію про виконання Плану відповідно до графи 

«Показники (індикатори) виконання заходу» для узагальнення до відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  на електронну адресу 

zastotgosvita@ukr.net:  

2.3.1. За перше півріччя до 08.06. 2022 року, за рік – до 08.12.2022 року. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Деру А.М. 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради                                                             Зоряна ПАЗЮК 

mailto:zastotgosvita@ukr.net


                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, культури,  

                                                                 молоді та спорту міської ради 

                                                   від 11.02.2022   № 25 
 

 

ПЛАН  

основних заходів цивільного захисту відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради  

на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

Заходи щодо удосконалення єдиної  державної системи цивільного захисту 

1. Сприяння ДСНС в організації 

виконання комплексу заходів, 

спрямованих на приведення 

захисних споруд цивільного 

захисту в готовність до 

використання за призначенням 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

Протягом 

року 

Приведено в готовність до 

використання за призначенням 

захисні споруди цивільного 

захисту на рівні не нижче 77 

відсотків. 

Подано до ДОН звіт за 

результатами здійснення 

комплексу заходів для 

узагальнення та подальшого 

інформування ДСНС 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

2. Інформування учасників 

освітнього процесу про місця 

розташування захисних споруд 

цивільного захисту та інших 

споруд, призначених для їх 

укриття на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій, порядок 

заповнення та поводження в них 

з урахуванням доступності таких 

споруд для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення, стан їх готовності до 

використання за призначенням. 

Створення загальнодоступних 

інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

Протягом 

року 

Поінформовано учасників 

освітнього процесу. 

Розміщено інформацію про 

фонд захисних споруд 

цивільного захисту на 

офіційних веб-ресурсах усіх 

закладів освіти 

3 Створення та поповнення фонду 

захисних споруд цивільного 

захисту, зокрема шляхом 

обстеження та взяття на облік 

підземних і наземних будівель і 

споруд, з метою встановлення 

можливості щодо їх 

використання для укриття 

учасників навчального процесу 

як споруд подвійного 

призначення та найпростіших 

укриттів 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

Протягом 

року 

Забезпечено укриття 100% 

учасників освітнього процесу. 

Проведено технічну 

інвентаризацію на всіх 

об’єктах, що перебувають на 

обліку, як споруди подвійного 

призначення 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

4. Забезпечення придбання засобів 

радіаційного та хімічного 

захисту для працівників закладів 

освіти, підприємств, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління МОН, 

розташованих у зоні можливого 

радіаційного і хімічного 

забруднення 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

До 23 

грудня 

Накопичено засобів 

радіаційного та хімічного 

захисту не. менше 85 % 

потреби 

 

5. Уточнення переліку суб’єктів 

господарювання, що 

продовжують провадити свою 

діяльність в особливий період 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

ІV квартал  Сформовано уточнений 

перелік суб’єктів 

господарювання, що 

продовжують провадити 

діяльність в особливий період 

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил 

та засобів функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку та учнів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 

безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту Заставнівської ТГ 

6. Організація та проведення: 

6.1. Практичного тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації 

учасників освітнього процесу (не рідше одного разу на півроку, а в установах 

сезонного типу - на початку кожної зміни) Керівники місцевих органів 

управління освітою територіальних громад, директори закладів освіти 

комунальної власності Заставнівської міської ради . 

До 23 

грудня 

Відпрацьовано практичні 

заходи з евакуації учасників 

освітнього процесу. 

Здобуто знання та вміння  в 

здатності адекватно реагувати 

на виникнення надзвичайних 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

  ситуацій через імітаційне 

моделювання елементів 

обстановки, проходження 

практики відпрацювання 

завдань передбачених планами 

цивільного захисту та 

розробку алгоритму дій в 

умовах, наближених до 

реальних. 

Сформовано достатній 

(необхідний) рівень знань і 

умінь учасників освітнього 

процесу для безпечного 

перебування в навколишньому 

природному середовищі. 

7. Сприяння організації та проведення комплексу заходів із запобігання виникненню: 

7.1. - пожеж у природних 

екосистемах, на торфовищах, 

сільськогосподарських угіддях, у 

лісових масивах, на територіях і 

об’єктах природно-заповідного 

фонду та інших відкритих 

ділянках місцевості протягом 

пожежонебезпечного періоду за  

участю відповідних фахівців 

Міндовкілля, Міноборони, 

Мінінфраструктури, 

Мінагрополітики, 

Держлісагенства, ДСНС; 

Керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

Лютий-

квітень 

Затверджено розпорядчі 

документи та плани 

організаційних і практичних 

заходів. 

Здійснено профілактичні 

заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки 

 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

7.2. - нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах за участю 

відповідних фахівців ДСНС, 

Національної поліції; 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

ІІ квартал Визначено та перевірено 

готовність місць масового 

відпочинку людей на водних 

об’єктах. Обстежено 100% дна 

акваторії пляжів 

7.3. - надзвичайних ситуацій під час 

проходження осінньо-зимового 

періоду в установах і закладах 

освіти. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

Жовтень- 

грудень 

2022 року 

Визначено та перевірено 

готовність систем опалення та 

мереж електро-, водо- та 

газопостачання  до 

опалювального періоду 

Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та  пожежної безпеки, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 

8. Сприяння в проведенні заходів, що організовуються ДСНС 

8.1. Перевірка діяльності щодо 

виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових  

актів з питань техногенної та 

пожежної  безпеки, цивільного 

захисту 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

 

Протягом 

року 

Оцінено діяльність місцевих 

органів виконавчої влади 

щодо виконання вимог законів 

та інших нормативно- 

правових актів 

 

9. Перевірка за участю фахівців 

ДСНС місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування щодо 

стану готовності закладів 

освіти до 2022-2023 навчального 

року 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

 

Липень  Оцінено діяльність закладів 

освіти з підготовки до 2022-

2023 навчального року. 

Складено акти готовності 

закладів освіти до нового 

навчального року. 

 

 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів  

цивільного захисту,  та   населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуаціях 

10. Сприяння ДСНС в організації та проведенні: 

10.1. Просвітницької роботи серед 

учасників освітнього процесу  із 

запобігання виникненню пожеж 

в екосистемах 

 

 

  

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

До 15 

грудня  

 

Проведено відповідно до 

затверджених планів 

просвітницьку роботу серед 

учасників освітнього процесу 

щодо запобігання виникненню 

та поширенню пожеж в 

екосистемах 

 

10.2. Всеукраїнської  акції «Герой 

рятувальник року»  та 

громадської акції «Запобігти. 

Врятувати. Допомогти»   

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

Згідно 

графіку 

Управління 

ДСНС в 

Чернівецькі

й області на 

2022 рік 

Проведено Всеукраїнську 

акцію «Герой-рятувальник 

року», громадську акцію 

«Запобігти. Врятувати. 

Допомогти» 

11. Сприяння МОЗ, 

Держпродспоживслужбі,  ДСНС 

в організації та проведенні 

просвітницької роботи серед 

учасників освітнього процесу із 

запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із небезпечними 

інфекційними захворюваннями, 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

До 15 

грудня 

Проведено відповідно до 

затверджених планів 

просвітницьку роботу 

(заняття, інструктажі)  серед 

учасників освітнього процесу 

щодо запобігання поширенню 

небезпечних інфекційних 

захворювань 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

масовими  неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями) 

12. Організація та проведення Дня 

цивільного захисту, Тижня знань 

з основ безпеки життєдіяльності, 

Тижня безпеки дитини в 

закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

До 15 

грудня 

Сформовано достатній та 

необхідний рівень знань і 

умінь дітей для безпечного 

перебування в навколишньому 

середовищі, елементарні  

норми поведінки у 

надзвичайних ситуаціях 

 

13. Популяризація культури безпеки 

життєдіяльності серед учасників 

освітнього процесу шляхом 

проведення  змагань, фестивалів,  

навчально – тренувальних  зборів 

і організації  навчальних таборів 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

До 15 

грудня 

  

Здійснено заходи та 

сформовано культуру безпеки 

життєдіяльності, здоровий 

спосіб життя та оволодіння 

навичками самозахисту і 

рятування серед учасників 

освітнього процесу, набутого в 

рамках вивчення дисциплін 

«Основи здоров’я» та «Захист 

України» 

 

14. Сприяння ДСНС та МОЗ у 

створенні тематичних теле- та 

радіопередач, соціальної 

реклами,  з основ безпеки 

життєдіяльності, зокрема з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю, висвітлення даного 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради,  

керівники закладів освіти  

Заставнівської міської ради 

До 15 

грудня 

Створено цикл тематичних 

теле- та радіопередач, 

соціальної реклами з основ 

безпеки життєдіяльності, 

зокрема з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю 

 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

виконання 

Показники (індикатори) 

виконання заходу 

продукту в засобах масової 

інформації та на офіційних веб-

сайтах закладів освіти 

 

  

Начальник відділу освіти,   

культури, молоді та спорту 

Заставнівської міської ради                                                                                                                       Зоряна ПАЗЮК 

 


