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НАКАЗ 

 

від 19 березня 2021 року                                                                              №120/о 
 

Про організацію і ведення  

цивільного захисту  

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 січня 2013 року № 11 «Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у НС», на виконання наказу Міністерства 

освіти та науки України «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» від 21 листопада 2016 року № 1400 та з метою 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, здійснення організаційних 

заходів для захисту працівників управління освіти, навчання їх діям у разі 

загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій та при виникненні пожеж 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Відповідальність за організацію і здійснення заходів цивільного 

захисту, пожежної та техногенної безпеки в закладах загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної та закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти міста покласти на їх керівників. 

2. Для координації діяльності, пов’язаної із забезпеченням цивільного 

захисту на підвідомчих об’єктах, а також координації робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації (у випадку її виникнення) утворити комісію з 

питань надзвичайних ситуацій в складі: 

Голова комісії: Костенко Л. Д. – начальник управління освіти. 

Члени комісії: 

Серопян Є. О. – заступник начальника управління освіти;     

Кумпан С. Г. - начальник відділу по роботі з закладами освіти; 

Васильєва О. К. –  начальник відділу юридичного та фінансового    

                             забезпечення управління освіти; 

Літвінова О. П.-  головний спеціаліст відділу юридичного та фінансового   

                           забезпечення управління освіти; 

Ткаченко О. Ю. - технік відділу інженерного забезпечення та матеріального     

                            постачання управління освіти; 
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Ткаченко А. В. – методист відділу методичного забезпечення кадрової     

                            політики управління освіти. 

 3. Особою з питань цивільного захисту в управлінні освіти та 

відповідальним за пожежну безпеку призначити Серопяна Є. О. – заступника 

начальника управління освіти й покласти йому в обов'язки: 

3.1. До 05.04.2021 року розробити функціональні обов’язки голови комісії 

з питань надзвичайних ситуацій, відповідальних з питань евакуації, за 

здійснення оповіщення і зв’язку у разі загрози чи виникнення надзвичайних 

ситуацій, та власні функціональні обов’язки; 

3.2. До 09.04.2021 року розробити інструкцію щодо дій працівників 

управління освіти у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. 

3.4. Спільно з особою відповідальною за заходи з евакуації до    

05.04.2021 року уточнити документацію з питань евакуації відповідно до 

чинного законодавства; 

3.5. Спільно з головою комісії з надзвичайних ситуацій до 05.04.2021 

року розробити документацію комісії з надзвичайних ситуацій відповідно до 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України від  09.01.2013 року № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 

Постанови Кабінету Міністрів України  від  17.06.2015 року № 409 «Про 

затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та інших 

керівних документів, функціональні обов’язки членів комісії; 

3.6. Організувати при прийомі працівників на роботу і на робочих місцях 

проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях. 

4. Для забезпечення виконання організаційних заходів з питань евакуації 

в управлінні освіти, призначити відповідальною з питань евакуації         

Дежурко О. В. – спеціаліста централізованої бухгалтерії. 

5. Відповідальним в управлінні освіти за здійснення оповіщення у разі 

загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій і зв’язку з підконтрольними 

об’єктами призначити Черноморченко Н. А. - спеціаліста відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання управління освіти. 

6. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуації (у випадку виникнення) на 

підконтрольних об’єктах призначити керівником робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій в управлінні освіти Кумпан С. Г. - начальника відділу 

по роботі з закладами освіти. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                                        Лариса КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 
Андрій Ткаченко 35 83 48 


