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Навчально-методичний центр цивільного захисту та 6езпеки життєдіяльності
Одеської області

Примірний ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
в загальноосвітньому навчальному закладі

Рекомендації керівникам загальноосвітніх
навчальних закладів
об’єднаних територіальних громад

Навчальний заклад здійснює свою діяльність з питань цивільного
захисту у відповідності до затвердженого плану роботи навчального закладу
з цивільного захисту.
Підготовка з цивільного захисту учасників навчально-виховного
процесу, постійного складу навчального закладу здійснюється відповідно до:
Кодексу цивільного захисту України
Наказу Міністерства освіти і науки України № 1400 від 21.11.2016р.
«Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання
дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з
питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного
захисту»
Постанови КМУ від 30.10.2103 р. № 841 «Про затвердження порядку
проведення евакуації в разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій»
Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
12.07.2016 № 335 Про затвердження Примірного переліку документів з
питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами
господарювання
Програми загальної підготовки працівників, установ та організацій
Одеської області до дій у надзвичайних ситуаціях. (затверджено головою
Одеської ОДА 14 березня 2017 р.).
Програми с спеціальної підготовки працівників підприємств, установ
та організацій Одеської області, що входять до складу формувань
цивільного захисту. (затверджено головою Одеської ОДА 14 березня 2017 р.).
Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України затверджені Наказом Міністерства освіти і науки
України від 15.08.2016 року № 974.
Інших нормативно правових актів…
Вимоги нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих
документів реалізуються за допомогою державних стандартів базової і повної
середньої освіти, навчальних програм предметів «Основи здоров’я», «Захист
Вітчизни», якими передбачено вивчення учнями основ безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних
закладах та професійно-технічних навчальних закладах.
Завдання проведення заходів цивільного захисту в навчальному закладі:
поглиблення життєво необхідними знаннями, вміннями, розумінням
важливості збереження власного життя і здоров’я, формування культури
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безпечної поведінки із засвоєним алгоритмом дій в умовах надзвичайних
ситуацій учасників навчально-виховного процесу.
Підсумковим заходом практичної перевірки рівня набутих знань
учасниками навчально-виховного процесу з питань цивільного захисту за
навчальний рік є проведення у навчальних закладах «Дня цивільного
захисту» та об’єктового тренування.
№
з/п

Найменування документа

Нормативно-правовий
документ,
що регламентує розробку

І. Організаційно-розпорядчі документи
1. Наказ «Про організацію цивільного п.1 ст.20 Кодекс цивільного
захисту в навчальному закладі»
захисту України (КЦЗ)
2. Наказ «Про призначення посадової особи п.2 ст.20 Кодекс ЦЗ України
з питань цивільного захисту»
наказ МВС України №325
від 20.04.17р.
2.1 Посадова інструкція посадової особи з
п.4 ст.20 КЦЗ України;
питань ЦЗ
наказ МВС України № 325
від 20.04.17р.
3. Наказ «Про призначення керівника робіт п.1 ст.75 КЦЗ України
з ліквідації наслідків надзвичайної п.8 наказу МОН України
ситуації»
№ 1400 від 21.11.2016р.
4. Наказ «Про створення штабу з п.1 ст.76 КЦЗ України;
ліквідації
наслідків
надзвичайної п.19 наказу МОН України
ситуації» (у разі утворення штабу). № 1400 від 21.11.2016р.
Персональний склад штабу
можна
визначити в наказі «Про організацію
цивільного захисту в навчальному
закладі». (п.1)
4.1 Оперативно-технічна
та
звітна р.ІІІ п.9 Наказ МВС України
№ 1406 від 26.12.14р.
документація
(у разі утворення штабу)
5. Наказ «Про створення комісії з п.11 ПКМ України №11
надзвичайної ситуації».
від 09.01.14р.
Персональний
склад
комісії
з п.7 наказу МОН України
надзвичайної ситуації можна визначити в № 1400 від 21.11.2016р.
наказі «Про організацію цивільного
захисту в навчальному закладі». (п.1)
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5.1 Положення про комісію з надзвичайної
ситуації.
6. Наказ «Про підсумки підготовки з
цивільного захисту та завдання на новий
навчальний рік»

1

2

п.11 ПКМ України №11
від 09.01.14р.
На підставі свого
розпорядчого акту, наказ
органу місцевого
самоврядування,відповідного
Міністерства (відомства)

ІІ. Документи щодо планування заходів з питань
цивільного захисту
План реагування на надзвичайні п.1 ст.130 КЦЗ України.
п.28 ПКМ України №11 від
ситуації.
Суб’єктам з чисельністю працюючого 09.01.14р.; п.2 ПКМ України
персоналу 50 осіб і менше розробляється № 626 від 09.08.17р. Наказ
та затверджується інструкція щодо дій ДСНС від 12.07.2016 № 335
персоналу у разі загрози або виникнення
надзвичайної ситуації
План основних заходів з цивільного
п.6 Наказу МВС України
захисту на рік.
№ 325 від 20.04.17 р. Наказ
ДСНС від 12.07.2016 № 335

ІІІ. Документи щодо навчання педагогічних працівників та персоналу
навчального закладу діям у надзвичайних ситуаціях
1. Наказ «Про розподіл працівників за П.40 КЦЗ України,
навчальними групами».
п.5 ПКМ України № 444
26.06.13 р.
2. Програма
спеціальної
підготовки п.6, п.9 ПКМ України №444
працівників до дій у надзвичайних 26.06.13 р.,
ситуаціях.
Затверджено головою
Одеської ОДА
14.03.2017 р.
2.1 Журнали обліку проведення спеціальної п.12 ПКМ України №444
підготовки.
26.06.13 р.,
Затверджено головою
Одеської ОДА
14.03.2017 р.
3. Програма
загальної
підготовки п.6, п.9 ПКМ України №444
працівників до дій у надзвичайних 26.06.13р.,
ситуаціях.
Затверджено головою
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Одеської ОДА
14.03.2017 р.
3.1 Журнали обліку проведення загальної
п.12 ПКМ України №444
підготовки.
26.06.13 р.,
Затверджено головою
Одеської ОДА
14.03.2017 р.
4. Зведений розклад занять загальної та п.12 ПКМ України №444
спеціальної підготовки.
26.06.13 р.
5. Щорічна потреба та облік осіб, які пп.6, 17 ПКМ України №819
зобов’язані проходити функціональне від 23.10.13 р.
навчання з питань цивільного захисту в
НМЦ ЦЗ та БЖД.
6.

7.

1.

2.
3.
4.

1.

Програми інструктажів працівників з
питань цивільного захисту та дій у
надзвичайних ситуаціях та журнали їх
обліку.
Інформаційно-довідковий куточок з
питань цивільного захисту

пп.4, 6 ст.40 КЦЗ України,
Затверджено головою
Одеської ОДА
14.03.2017 р.
п.3ст.40 КЦЗ України,
п.13 ПКМ України №444
від 26.06.13р.

ІV. Документи щодо практичної підготовки
учасників навчально-виховного процесу,
персоналу навчального закладу до дій у надзвичайних ситуаціях
Наказ «Про організацію та проведення 21 ПКМ України №444
Дня цивільного захисту і об’єктового від 26.06.13р.;
тренування».
п.4.5 ДСТУ 5058:2008
Календарний план підготовки Дня ЦЗ п.4.5 ДСТУ 5058:2008
та об’єктового тренування.
План
проведення
Дня
ЦЗ
та п.4.5 ДСТУ 5058:2008
об’єктового тренування.
Наказ «Про підсумки проведення Дня ЦЗ п.4.5 ДСТУ 5058:2008
та об’єктового тренування».
V. Документи з питань зв’язку та оповіщення
Наказ «Про обслуговування та перевірку п.45 ПКМ України №733 від
об’єктової системи оповіщення про 07.09.17р.
загрозу або виникнення надзвичайної Затверджено головою
ситуації».
Одеської ОДА
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14.03.2017 р.
2.

1.

2.

Схема оповіщення
керівництва,
працівників про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації (про
початок евакуації).

п.27 ПКМ України №733 від
07.09.17р.
п.п.18, 38 ПКМ України
№ 841 від 30.10.13р.

VІ. Документи з питань евакуації
Наказ «Про утворення комісії з п.17 ПКМ України №841 від
евакуації».
30.10.13 р.
НЗ з чисельністю працюючого п.3 наказу МВС України
персоналу менш 50 осіб комісія з питань № 579
евакуації
не
утворюється,
а від 10.07.17 р.
призначається особа, що виконує функції п.22 ПКМ України № 841
зазначеної комісії. Персональний склад від 30.10.2013 р.
комісії (або призначення особи) з
евакуації можна визначити
наказом
«Про організацію цивільного захисту в
навчальному закладі» (п.1).
План евакуації учасників навчально- п.36 ПКМ України №841
виховного процесу та персоналу.
від 30.10.13р.;
п.3 наказу МВС України
№ 579 від 10.07.17 р.

VІІ. Документи (у разі утворення) формувань цивільного захисту
в навчальному закладі
1. Положення про утворене формування п.26 КЦЗ України;
п.10 ПКМ України № 787
цивільного захисту
від 9.10.2013 р.
2. Зміст робочої папка командира
формування ЦЗ
2.1 Організаційна структура створеного п.6 ПКМ України № 787
формування цивільного захисту.
від 09.10.2013 р.
р. ІV п1 Наказ МВС України
№ 113 від 31.01.15 р
2.2 Іменний список особового складу п.9 ПКМ України № 787
формування ЦЗ.
від 09.10.2013 р.
2.3 Табель оснащення формування технікою р.V п.1 ПКМ України №787
і майном формування ЦЗ.
від 09.10.2013р.
р.V п.1 Наказ МВС України
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№113 від 31.01.15 р.
2.4 План приведення формування
ЦЗ у р.ІІ п.5 Наказ МВС України
готовність до виконання завдань за №113 від 31.01.15 р.
призначенням.
2.5 Схема оповіщення формування ЦЗ.
ПКМ України №841 від
30.10.13р.
наказу МВС України № 579
від 10.07.17р.
2.6 Необхідні довідкові дані для виконання
завдань за призначенням.
VІІІ. Облік надзвичайних ситуацій
та повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації
1.
2.

1.

2.

3.

Журнал обліку надзвичайних ситуацій.

п.7 ч.1 ПКМ України № 738
від 09.10.13 р.
Бланк повідомлення про виникнення п.7 ч. 2 ПКМ України № 738
надзвичайної ситуації.
від 09.10.13 р.
ІХ. Подання донесень з питань цивільного захисту та звітність
Згідно з Табелем термінових та Наказ МОН України № 139
строкових донесень Міністерства освіти від 13.02.18 р.
і науки України з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності.
Робоча папка фахівця з питань ЦЗ (для ст. 64-67 КЦЗ України,
планових і позапланових перевірок з ч.ІІ Акту Наказу МВС
питань ЦЗ).
України № 1337
Папка обліку вхідних та поданих від 2.11.15 р.
донесень, звітів про проведені заходи,
навчання персоналу з питань ЦЗ ті ін.
Папка нормативно-правових актів, які
регулюють
питання
організації,
планування та проведення заходів з
питань ЦЗ.
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