
    

  

                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                     Розпорядження  

                                                                                                                                                      Чудейської сільської ради 

                                                                                                                                                                   07.02.2020 № 47 

                                                                                                                             

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту відділу освіти  Чудейської ОТГ  на 2020 рік 
 

№ 

з/п 
Зміст заходів Відповідальні за виконання Строк    виконання 

1 2 3 4 
 

І.Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту 

1 Уточнення та коригування планів евакуації 

учасників освітнього процесу, що знаходяться у 

зоні можливого затоплення, небезпечного 

хімічного  забруднення, районах можливого 

виникнення стихійних лих, інших надзвичайних 

ситуацій.           

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

до 15 жовтня 

  

 

ІІ. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

2.1 Розроблення та здійснення комплексу 

організаційних і практичних заходів щодо 

запобігання: 

  

2.2 надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час 

льодоходу, повені та паводків; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

квітень – 

травень 2020 року 

2.3 виникненню пожеж в закладах освіти ОТГ; Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

квітень - 

жовтень 2020 року 
2.4 нещасним випадкам з вихованцями на водних 

об’єктах; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

II-ІІІ  квартал 



  Продовження додатку 2 
2.5 дорожньо  – транспортним пригодам на залізничних 

переїздах. 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

 до 15 грудня 

 

ІІІ. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 

3. Проведення:    

3.1 перевірки закладів освіти щодо стану готовності до    

 - початку сезону відпочинку у місцях масового 

відпочинку та оздоровлення вихованців; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

 

травень - червень 

 - виконання завдань у складних умовах осінньо – 

зимового періоду; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

вересень - жовтень 

3.2 перевірки стану техногенної та пожежної безпеки 

закладів освіти ОТГ. 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

серпень, грудень, 

березень 
3.3 Проведення перевірки стану протипожежного 

захисту та техногенної безпеки закладів освіти та 

готовності до 2020 – 2021 навчального року. 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

 

липень – серпень 

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

заходів з питань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 
4. Підготовка керівного складу та фахівців у сфері 

цивільного захисту у навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Чернівецької області. 

Відділ освіти (підвідомчі освітні заклади). 

 

протягом року 

(згідно з планом 

комплектування) 

4.1 Організація, проведення та участь:   

- у проведенні Дня цивільного  захисту , Тижня знань 

з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки 

дитини; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

квітень - травень; 

жовтень-листопад 

- У проведенні конкурсу дитячого малюнку 

«Охорона праці очима дітей»; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

до 01.03.2020 року 



  Продовження додатку 3 

 у проведені просвітницької роботи серед 

працівників освіти з питань запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними захворюваннями 

(отруєннями); 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

 

  грудень - лютий 

- в шкільних та обласних етапах фестивалю дружин 

юних пожежних рятувальників; 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

січень - вересень 

- У проведенні конкурсу дитячого малюнку на 

протипожежну та техногенну тематику 

Відділ освіти 

Керівники закладів освіти    

до 01.03.2020 року 

 

 

 

Заступник сільського голови   з                                                                                                                  Падурі В.М.  

 питань  діяльності виконавчого комітету                          


