
 
 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

Управління освіти  
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80 

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua 
 

 

 

НАКАЗ 
 

від  22 березня 2021 року                                                           №  127/о 

 

 

Про результати підготовки  

цивільного захисту в 2020 році  

та завдання на 2021 рік 

 

Підготовка цивільного захисту в закладах освіти міста у 2020 році 

проходила відповідно до діючих вимог і була спрямована на підвищення рівня 

готовності органів управління і сил цивільного захисту до здійснення 

запобіжних заходів захисту учасників освітнього процесу від надзвичайних 

ситуацій. 

Робота управління освіти Міської ради міста Кропивницького з питань 

цивільного захисту населення, техногенної та пожежної безпеки у 2020 році була 

спрямована на забезпечення в закладах освіти міста готовності до дій за 

призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру, в умовах можливих терористичних актів; організованого 

переведення системи цивільного захисту з мирного на воєнний стан для 

спільного управління під час виконання поставлених завдань. В закладах 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти 

міста проводилися «Тижні знань безпеки життєдіяльності», в закладах 

дошкільної освіти – «Тижні безпеки дитини». Здобувачі освіти міста були 

учасниками й призерами конкурсів з тематики безпеки життєдіяльності в рамках 

акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації». Виконано 

план курсової підготовки педагогічних працівників на курсах цивільного 

захисту. 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 17 березня 2021 року № 79-од «Про затвердження 

Плану основних заходів цивільного захисту галузі освіти області на 2021 рік» та 

з метою забезпечення виконання діючих вимог, підвищення готовності органів 

управління і сил цивільного захисту до функціонування в умовах надзвичайних 

ситуацій мирного часу та особливого періоду 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Вважати заходи підготовки цивільного захисту управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік в основному виконаними. 
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2. Головним завданням цивільного захисту закладів освіти міста                     

на  2021  рік  вважати  підвищення  рівня  готовності  органів  управління  і  сил 

цивільного захисту до дій за призначенням в умовах надзвичайної ситуації 

мирного часу та в особливий період. 

3. Затвердити «План основних заходів цивільного захисту управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького на 2021 рік» (додається). 

4. Керівникам закладів освіти міста проаналізувати до 15.04.2021 р. стан 

роботи з цивільного захисту у минулому році та визначити конкретні завдання 

на 2021 рік. 

5. Керівникам закладів дошкільної освіти міста роботу з питань цивільного 

захисту проводити через різні види діяльності дітей (навчальна, трудова, ігрова, 

художня праця тощо). Підсумком виховної роботи з дітьми щодо закріплення 

знань, отриманих педагогічним складом та дітьми, вважати Тиждень безпеки 

дитини, який провести за окремим планом у квітні поточного року. План Тижня   

повинен містити практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з 

приміщень закладу. 

6. Керівникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), позашкільної освіти міста практичне закріплення знань, отриманих 

при вивченні питань цивільного захисту, відпрацювати в ході проведення Дня 

цивільного захисту, який провести за окремим планом у квітні поточного року в 

рамках «Тижня знань безпеки життєдіяльності». 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти Євгена Серопяна 

 

 

Начальник управління освіти                    Лариса КОСТЕНКО 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Ткаченко 35 83 49 



Додаток  

до наказу управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького 

від «___» березня 2021 року № ___/о 

 

План 

основних заходів цивільного захисту управління освіти 

Міської ради міста Кропивницького на 2021 рік 

№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням 

споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, зокрема щодо дотримання 

вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, 

які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення 

інформації про місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-

ресурсах  з позначенням їх доступності для зазначених маломобільних груп населення 

міжнародним символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

Управління освіти, 

керівники закладів освіти 

До 25 грудня  

2021 року 

2 
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних 

споруд у готовність до використання за призначенням 

Управління освіти, 

керівники закладів освіти 
Протягом року 

3 

           Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників 

закладів освіти, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення 

(рівень забезпечення – не менше 80% від потреби) 

Управління освіти, 

керівники закладів освіти 

До 25 грудня 

2021 року 

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням 

органів управління, сил та засобів функціональної підсистеми навчання здобувачів освіти міста діям у надзвичайних ситуаціях 

 (з питань життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту 

4 

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 

 

1) пожеж у лісах, сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного 

періоду 

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 

 

Керівники закладів освіти  

Березень-травень 

 

ІІ квартал 2021 року 

5 
Організація та проведення практичного тренування щодо забезпечення безпечної та 

швидкої евакуації учасників освітнього процесу (не рідше одного разу на півроку) 
Керівники закладів освіти 

До 15 грудня 

2021 року 
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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 

6 

Участь у заходах державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного 

захисту, що проводиться фахівцями структурних підрозділів ГУ ДСНС, зокрема 

перевірок щодо підготовки закладів освіти до 2021/2022 навчального року 

Управління освіти 
До 15 грудня 

2021 року 

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

заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

7 

Забезпечити участь у функціональному  навчанні керівного складу і фахівців закладів 

освіти міста, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту на базі 

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Кіровоградської області 

Управління освіти, 

керівники закладів освіти 

До 15 грудня 

2021 року 

8 

Участь у заходах, що проводяться ДСНС України: 

1) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях в закладах освіти 

 

2) проведення серед учасників освітнього процесу просвітницької роботи із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) із залученням представників лікувально-профілактичних закладів, 

Головного управління ДПСС 

 

3) громадських акціях «Запобігти. Врятувати. Допомогти», «Герой –рятувальник 

року» 

Управління освіти 

 

 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти  

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

Червень 2021 року 

 

 

 

 

До 15 грудня 

2021 року 

 

 

До 15 грудня 

2021 року 
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9 

Організація та проведення у: 

 

1) закладах професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти Дня 

цивільного захисту та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності; 

  

2) дошкільної освіти - Тижня безпеки дитини; 

 

3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді 

шляхом проведення шкільних, міських змагань, навчально-тренувальних зборів, 

тощо 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

Заклади дошкільної освіти 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

 

Квітень 

2021 року 

 

Квітень 

2021 року 

 

До 15 грудня 

2021 року 
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№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, зокрема 

щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з 

інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають 

порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та 

стан готовності таких споруд на офіційних веб-ресурсах  з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 

До 25 грудня       

2021 року 

2 
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних 

споруд у готовність до використання за призначенням 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 
Протягом року 

3 

           Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для 

працівників закладів освіти, розташованих у зоні можливого радіаційного і 

хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 80% від потреби) 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 

До 25 грудня 

2021 року 

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням 

органів управління, сил та засобів функціональної підсистеми навчання здобувачів освіти міста діям у надзвичайних ситуаціях 

 (з питань життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту 

4 

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 

 

3) пожеж у лісах, сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду 

 

4) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 

Керівники закладів освіти  

Березень-травень 

 

ІІ квартал 2021 року 

5 
Організація та проведення практичного тренування щодо забезпечення безпечної та 

швидкої евакуації учасників освітнього процесу (не рідше одного разу на півроку) 
Керівники закладів освіти 

До 15 грудня 

2021 року 

1 2 3 4 
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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 

6 

Участь у заходах державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту, що проводиться фахівцями структурних підрозділів ГУ ДСНС, 

зокрема перевірок щодо підготовки закладів освіти до 2021/2022 навчального року 

Управління освіти 
До 15 грудня 

2021 року 

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

заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

7 

Забезпечити участь у функціональному  навчанні керівного складу і фахівців 

закладів освіти міста, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного 

захисту на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської області 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 

До 15 грудня 

2021 року 

8 

Участь у заходах, що проводяться ДСНС України: 

4) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях в закладах освіти 

 

5) проведення серед учасників освітнього процесу просвітницької роботи із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями) із залученням представників лікувально-

профілактичних закладів, Головного управління ДПСС 

 

6) громадських акціях «Запобігти. Врятувати. Допомогти», «Герой –

рятувальник року» 

Управління освіти 

 

 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти  

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

Червень 2021 року 

 

 

 

 

До 15 грудня 

2021 року 

 

 

До 15 грудня 

2021 року 
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9 

Організація та проведення у: 

 

4) закладах професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти Дня 

цивільного захисту та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності; 

  

5) дошкільної освіти - Тижня безпеки дитини; 

 

6) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей та 

молоді шляхом проведення шкільних, міських змагань, навчально-

тренувальних зборів, тощо 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

Заклади дошкільної освіти 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

 

Квітень 

2021 року 

 

Квітень 

2021 року 

 

До 15 грудня 

2021 року 
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№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, зокрема 

щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з 

інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають 

порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та 

стан готовності таких споруд на офіційних веб-ресурсах  з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 

До 25 грудня       

2021 року 

2 
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних 

споруд у готовність до використання за призначенням 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 
Протягом року 

3 

           Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для 

працівників закладів освіти, розташованих у зоні можливого радіаційного і 

хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 80% від потреби) 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 

До 25 грудня 

2021 року 

Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням 

органів управління, сил та засобів функціональної підсистеми навчання здобувачів освіти міста діям у надзвичайних ситуаціях 

 (з питань життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту 

4 

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 

 

5) пожеж у лісах, сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду 

 

6) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 

Керівники закладів освіти  

Березень-травень 

 

ІІ квартал 2021 року 

5 
Організація та проведення практичного тренування щодо забезпечення безпечної та 

швидкої евакуації учасників освітнього процесу (не рідше одного разу на півроку) 
Керівники закладів освіти 

До 15 грудня 

2021 року 

1 2 3 4 
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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 

6 

Участь у заходах державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, 

цивільного захисту, що проводиться фахівцями структурних підрозділів ГУ ДСНС, 

зокрема перевірок щодо підготовки закладів освіти до 2021/2022 навчального року 

Управління освіти 
До 15 грудня 

2021 року 

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

заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

7 

Забезпечити участь у функціональному  навчанні керівного складу і фахівців 

закладів освіти міста, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного 

захисту на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської області 

Управління освіти, керівники 

закладів освіти 

До 15 грудня 

2021 року 

8 

Участь у заходах, що проводяться ДСНС України: 

7) контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях в закладах освіти 

 

8) проведення серед учасників освітнього процесу просвітницької роботи із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями) із залученням представників лікувально-

профілактичних закладів, Головного управління ДПСС 

 

9) громадських акціях «Запобігти. Врятувати. Допомогти», «Герой –

рятувальник року» 

Управління освіти 

 

 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти  

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

Червень 2021 року 

 

 

 

 

До 15 грудня 

2021 року 

 

 

До 15 грудня 

2021 року 
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9 

Організація та проведення у: 

 

7) закладах професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти Дня 

цивільного захисту та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності; 

  

8) дошкільної освіти - Тижня безпеки дитини; 

 

9) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей та 

молоді шляхом проведення шкільних, міських змагань, навчально-

тренувальних зборів, тощо 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

Заклади дошкільної освіти 

 

 

Управління освіти, заклади 

освіти 

 

 

Квітень 

2021 року 

 

Квітень 

2021 року 

 

До 15 грудня 

2021 року 
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14 
 

№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, 

зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування 

потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах 

колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про 

місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-

ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

  

    

    

    

    

    

№ з/п Заходи Відповідальний за проведення заходу Строк виконання 

Заходи щодо проведення контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки 

1. Проведення перевірки стану протипожежного захисту та техногенної 

безпеки закладів освіти та їх готовності до проведення навчального процесу 

в умовах осінньо-зимового періоду. 

Керівники закладів освіти міста вересень-жовтень 
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№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, 

зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування 

потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах 

колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про 

місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-

ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

  

    

    

    

    

    

№ з/п Заходи Відповідальний за проведення заходу Строк виконання 

Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту 

2. Організація та проведення у закладах освіти Дня цивільного захисту, Тижня 

знань безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини. 

Керівники закладів освіти міста протягом року 
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№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, 

зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування 

потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах 

колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про 

місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-

ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

  

    

    

    

    

    

№ з/п Заходи Відповідальний за проведення заходу Строк виконання 

3. Проведення навчання працівників закладів освіти міста з питань цивільного 

захисту. 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської 

області, 

керівники закладів освіти міста 

відповідно до 

плану 

комплекту-вання 

НМЦ ЦЗтаБЖ 
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№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, 

зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування 

потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах 

колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про 

місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-

ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

  

    

    

    

    

    

№ з/п Заходи Відповідальний за проведення заходу Строк виконання 

4. Участь в організації та проведенні громадських 

акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» за участю представників ДСНС. 

Керівники закладів освіти міста 

 

протягом року 

5. Проведення міського етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежних. 

Керівники закладів освіти мста квітень 
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№ з/п Заходи Відповідальні за виконання 
Термін виконання 

заходу 

1 2 3 4 

Заходи з удосконалення єдиної державної системи ЦЗ 

1 

Забезпечити проведення оцінки стану готовності до використання за 

призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, 

зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування 

потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах 

колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про 

місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-

ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх 

доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним 

символом доступності, а також іншими доступними способами 

 

  

    

    

    

    

    

№ з/п Заходи Відповідальний за проведення заходу Строк виконання 

6. Організація та проведення просвітницької роботи з питань запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями (отруєннями). 

Керівники закладів освіти міста протягом року 

 

 


