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Про підсумки виконання заходів 
цивільного захисту у 2020 році та 
завдання на 2021 рік

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2021 
№ 130 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 
Міністерства освіти і науки України на 2021 рік”, від 11.08.2020 № 1037 “Про 
введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і 
науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”, 
розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації від 
01.01.2021 № 36 “Про план основних заходів цивільного захисту Рівненської 
області на 2021 рік”, від 04.12.20209 № 755 „Про функціональне навчання 
керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту у НМЦ ЦЗ та БЖД 
Рівненської області у 2021 році”, Положення про управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 
голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, з 
метою забезпечення захисту учасників освітнього процесу від наслідків 
надзвичайних ситуацій, приведення системи цивільного захисту об’єктів галузі 
освіти області у відповідність з керівними документами

НАКАЗУЮ:

1. Доповідь про стан цивільного захисту у закладах загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти 
Рівненської області у 2020 році, що додається, взяти до уваги.

2. Затвердити План основних заходів цивільного захисту управління 
освіти і науки Рівненської облдержадміністрації на 2021 рік, що додається.

3. Головним завданням об’єктів цивільного захисту галузі освіти області 
(далі -  об’єктів освіти) на 2021 рік вважати забезпечення захисту учасників 
освітнього процесу від наслідків надзвичайних ситуацій та готовність до дій за



4. Керівникам об’єктів освіти забезпечити:
ретельний аналіз роботи керівних кадрів та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, і 
дати принципову їх оцінку;

організацію та проведення у квітні-травні та жовтні-листопаді 2021 року в 
закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та вищої освіти Тижнів знань з основ безпеки 
життєдіяльності населення (далі -  Тижні знань) із залученням фахівців 
підрозділів та установ системи ДСНС України, відпрацювання практичних дій 
в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та надання домедичної 
допомоги травмованим і потерпілим.

5. Посадовим особам з питань цивільного захисту, головам комісій з 
питань надзвичайних ситуацій та комісій з питань евакуації об’єктів освіти:

відкоригувати планувальні та облікові документи з питань цивільного 
захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів;

заходи з питань цивільного захисту на об’єктах освіти планувати 
відповідно до календарного року.

6. Практичну підготовку учасників освітнього процесу з питань 
цивільного захисту проводити відповідно до вимог наказу ДСНС України від
21.12.2019 № 738 «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з 
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020-2021 роки».

7. Керівникам органів управління освітою виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських рад Рівненської області, закладів вищої, фахової 
передвищої освіти; загальної, середньої, позашкільної освіти обласного 
підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти:

забезпечити • проходження педагогічними (науково-педагогічними) 
працівниками підготовки та перепідготовки у сфері цивільного захисту;

упродовж року висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо 
забезпечення умов безпеки учасникам освітнього процесу;

забезпечити подання управлінню освіти і науки облдержадміністрації 
інформації про хід виконання плану заходів у першому півріччі -  до 18 червня 
2021 року, за рік -  до 24 грудня 2021 року.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



Додаток
до наказу управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації
Р6- №. 2021 № JW

Доповідь
про стан цивільного захисту у закладах та установах освіти 

Рівненської області за 2020 рік

Протягом 2020 року управлінням освіти і науки облдержадміністрації 
проводилася робота щодо розвитку та вдосконалення цивільного захисту 
відповідно до вимог діючого законодавства у галузі цивільного захисту, 
зокрема: Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 21.11.2016 № 1400 «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» та інших нормативно-правових актів.

На території області потенційно небезпечними об’єктами є Рівненська 
АЕС, ПАТ «Волинь-цемент», ТОВ «Центр промислової діагностики та 
контролю», ВАО «Рівнеазот”, ДП «Рівнестандартметрологія», Аварійно- 
рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Рівненській 
області, Рівненський обласний центр Держсанепідслужби України.

Із загальної кількості потенційно небезпечних об’єктів області -  
10 об’єктів віднесені до хімічно небезпечних, зокрема: ТзОВ «Бімол» аміачно- 
холодильна установка Березнівського району, «Укрмолпродукт» аміачно- 
холодильна установка Здолбунівського району, ТОВ «Свиспан Лімітед» 
Костопільського^ району, Агрохімічний комплекс Львівська філія ПАТ 
«Компанія «РАИЗ» Радивилівського району, ПАТ «Дубномолоко» аміачно- 
холодильна установка м. Дубно, ПАТ «Рівнехолод» аміачно-холодильна 
установка м. Рівне, СП Рівненське заготівельно-виробниче підприємство 
облспоживспілки аміачно-холодильна установка м. Рівне, база управління 
робітничого постачання ВП «Рівненська АЕС» аміачно-холодильна установка 
м. Вараш.

Крім того, на території області зареєстровано 325 вибухо- та 
пожежонебезпечних об’єктів.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації виданий наказ від
17.01.2020 № 60 «Про підсумки виконання заходів цивільного захисту у 
2019 році та завдання на 2020 рік», яким затверджено план заходів цивільного 
захисту управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 
на 2020 рік. Відповідні накази прийняті на рівні відділів, управлінь освіти, 
вищих навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування та закладів професійні (професійно-технічної) освіти, якими 
затверджені заходи на 2020 рік.

Для реалізації завдань цивільного захисту та техногенної безпеки у 
закладах та установах освіти області управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації спільно з Головним управлінням ДСНС України у 
Рівненській області, Навчально-методичним центром цивільного захисту та



безпеки життєдіяльності Рівненської області розроблений план спільних 
заходів щодо підготовки учасників освітнього процесу і працівників освіти 
Рівненської області до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 рік.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№211 «Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ^», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №238-р «Про переведення єдиної 
державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні 
заходи для запобігання поширенню коронаврусу СОУГО-19», протоколів 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Рівненської області управлінням освіти і науки облдержадміністрації
23.03.2020 проведені наради з керівниками органів управління освітою 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, ректорами (директорами) закладів вищої, передвищої 
та професійної (професійно-технічної) освіти, директорами закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти обласного підпорядкування щодо 
здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19, 
прийнятий наказ від 17.03.2020 № 82 «Про створення системи цивільного 
захисту в управлінні освіти і науки облдержадміністрації» яким затверджена 
інструкція щодо дій персоналу управління освіти і науки облдержадміністрації 
при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації, порядок оповіщення 
керівництва і працівників управління у випадок загрози або виникнення 
надзвичайної ситуації, комісія з питань надзвичайних ситуацій управління 
освіти і науки облдержадміністрації та план реагування при виникненні 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з масовою інфекційною захворюваністю на 
гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО-19.

На рівні управлінь (відділів) освіти, закладів освіти області поновлені 
плани реагування на надзвичайні ситуації, інструкції щодо дій персоналу 
закладу при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації, порядок оповіщення 
керівництва і працівників закладу у випадок загрози або виникнення 
надзвичайної ситуації та плани реагування при виникненні надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з масовою інфекційною захворюваністю на гостру 
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО-19.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 
року № 239, якою затверджено зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів 
України: Постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», 
від 16 березня 2020 року №215 та з метою запобігання поширенню на території 
Рівненської області коронавірусу СОУГО-19 семінар з відповідальними з 
питань цивільного захисту органів управління освітою райдержадміністрацій, 
виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, 
відповідальними з питань цивільного захисту опорних закладів дошкільної 
освіти перенесений на 2021 рік.

У закладах загальної середньої освіти (далі — ЗЗСО) проводиться активна 
роз’яснювальна робота серед населення громад, щодо дотримання соціальної 
дистанції та інших заходів індивідуального захисту.



В усіх ЗЗСО розроблено алгоритми роботи в умовах карантину.
Проведено інструктажі відповідальними особами за виконання 

протиепідемічних заходів, про що свідчать журнали реєстрації інструктажів та 
записи у них.

Організація освітнього процесу у ЗЗСО здійснюється з урахуванням 
епідемічної ситуації та проводиться у змішаній формі (очно для 1-4 класів та 
дистанційно для середньої та старшої школи), дистанційно (за рішенням 
педагогічної ради або у зв’язку із наявністю 50 відсотків і більше контактних з 
хворими на СОУГО-19 осіб з числа учасників освітнього процесу) або у 
звичному режимі з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних заходів. 
Рішення про режим функціонування таких закладів приймається місцевими 
комісіями ТЕБ та НС.

Медичні пункти у ЗЗСО наявні та 100 % забезпечені необхідним 
обладнанням і засобами. Здійснено кадрове доукомплектування закладів освіти, 
де була наявна потреба, медичними працівниками.

Вивезення використаних засобів індивідуального захисту в усіх 
відвіданих закладах здійснюється як звичайне побутове сміття.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 
№ 984 розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації 
від 23.10.2020 № 660 здійснено розподіл коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіта «Нова українська школа» на закупівлю 
дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для 
обробки поверхонь.

Заклади освіти області на 100% забезпечені пірометрами, засобами 
індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами для обробки рук та обробки 
поверхонь.

Ведеться щоденний моніторинг стану здоров’я учнів та працівників 
закладів освіти області.

Питання про посилення протипожежного захисту об’єктів, цивільного 
захисту та охорони праці освітньої галузі в онлайн режимі розглянуто на колегії 
управління освіти і науки облдержадміністрації 28 жовтня 2020 року із 
затвердженням відповідних документів згідно чинного законодавства щодо 
цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки та охорони праці. 
За результатами колегії прийняті відповідні рішення.

Під керівництвом в.о. начальника управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації Олександра Набочука в режимі онлайн 22 травня 
2020 року відбулася обласна нарада-семінар директорів закладів позашкільної 
освіти. II учасники розглянули актуальні питання щодо завершення 
навчального року у закладах позашкілля в умовах карантину.

Керівники закладів позашкільної освіти поділилися кращими практиками 
організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в 
умовах карантину. Учасники наради також обговорили нові виклики та 
можливості для закладів позашкільної освіти.

26 травня 2020 року в онлайн режимі проведена нарада для керівників 
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, на якій було 
наголошено на виконання заходів передбачених Протоколом засідання комісії з



питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської 
області № 22 від 22.05.2020.

28 травня 2020 року в онлайн режимі проведена нарада для керівників 
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконкомів рад міст 
обласного значення, об’єднаних територіальних громад. На нараді розглядалися 
наступні питання:

- про особливості закінчення 2019/2020, підготовку та початок 
2020/2021 навчальних років;

- про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році;
- про функціонування закладів дошкільної освіти в умовах карантину, 

особливості організації роботи таких закладів при послабленні карантинних 
заходів; особливості зарахування дітей до 1 класу.

Листи Міністерства освіти і науки України від 04.06.2020 №1/9-305 
«Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх 
канікул», від 04.12.2020 № 1/9-671 «Про посилення протипожежного та 
техногенного захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу під час зимових канікул» доведені до керівників органів 
управління освітою райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад, закладів вищої, загальної 
середньої освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно- 
технічної) освіти (лист управління освіти і науки облдержадміністрації від
04.06.2020 №вих-2101-10/01 -09/20).

Питання про посилення протипожежного захисту об’єктів розглянуто на 
нарадах: керівників закладів та установ освіти області, працівників закладів 
освіти; на класних та загальношкільних батьківських зборах, на уроках з основ 
здоров’я проведено інформаційні хвилинки з протипожежної безпеки та 
практичні заняття з вироблення навиків безпечної поведінки під час пожежі.

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 
№ 1/9-161 «Про продовження технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту» та від 05.06.2019 № 1/9-349 «Про захисні споруди 
цивільного захисту» заклади та установи освіти області працюють над 
приведенням у відповідність до нормативних документів захисні споруди та 
забезпеченням працівників закладів освіти індивідуальними засобами захисту.

На даний час проінвентаризовано 134 захисні споруди, що складає 
57 % від потреби.

Упродовж грудня 2019 року та січня 2020 року ГУ ДСНС України у 
Рівненській області проведено комплексне обстеження з дотримання вимог 
пожежної та техногенної безпеки закладів освіти області. За наслідками 
перевірок були вручені Приписи для вжиття невідкладних заходів для усунення 
виявлених недоліків. Органами управління освітою райдержадміністрацій, 
виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, 
керівниками вищих навчальних закладів, закладів обласного підпорядкування, 
професійної (професійно-технічної) освіти розроблені заходи щодо їх усунення.

У закладах освіти області проведено роз’яснювальну, профілактичну 
роботу з дітьми та їх батьками щодо дотримання вимог техногенної та 
пожежної безпеки, перевірки протипожежного та технічного стану побутових, 
складських, інших приміщень, будівель, горищ, підвалів та територій,



перевірки технічного стану автоматичної сигналізації, оповіщення про пожежу, 
внутрішнього і зовнішнього пожежного водопостачання, а також первинних 
засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, стану евакуаційних 
виходів, комплектацію пожежних щитів та пожежних кран-комплектів, 
перевірені інструкції з пожежної та техногенної безпеки, плани евакуації на 
випадок пожежі. Керівниками закладів освіти видані накази про затвердження 
програм, інструкцій для проведення первинного та повторного 
протипожежного інструктажу, заборону використання несправних приладів 
опалення та саморобних нагрівальних приладів, забезпечення можливості 
розкриття, розсування чи зняття металевих грат, встановлених на вікнах 
перших поверхів будівель, у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою виховання поважного ставлення до безпеки людини, 
попередження травматизму, поширення різноманітних форм і методів 
профілактичної роботи серед неповнолітніх у квітні -  травні та жовтні -  
листопаді у ЗЗСО традиційно проводяться День цивільного захисту, а в 
закладах дошкільної освіти -  Тиждень безпеки дитини. У зв’язку з 
карантинними заходами у 2020 році комплексні об’єктові тренування з питань 
пожежної безпеки та цивільного захисту не проводилися.

Під час комплексних обстежень ГУ ДСНС України у Рівненській області 
закладів освіти у січні-лютому проводилися позапланові тренування з евакуації 
учасників освітнього процесу та посадових осіб у разі загрози виникнення 
надзвичайної ситуації за участю представників РС ГУ ДСНС України у 
Рівненській області

Щоквартально проводиться моніторинг виконання заходів з пожежної, 
техногенної безпеки та цивільного захисту в закладах та установах освіти 
області.

Керівникам закладів освіти області рекомендовано забезпечити 
проведення додаткових протипожежних тренувань на підвідомчих об’єктах, 
відповідно до вимог чинного законодавства, аналіз ступеня виконання 
відповідних заходів у 2020 році, проведення роз’яснювальної, профілактичної 
роботи щодо підвищення рівня знань освітян та дотримання вимог техногенної 
та пожежної безпеки.

У результаті проведення управлінням моніторингу встановлено, що 
109 закладів освіти забезпечено автоматичною пожежною сигналізацією, 
91 заклад оснащено системою оповіщення про пожежу, 194 заклади -  
внутрішнім пожежним водопостачанням, 419 закладів -  зовнішнім пожежним 
водопостачанням На 93 % заклади освіти області забезпечені первинними 
засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

За оперативною інформацію органів управління освітою 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, керівників закладів освіти в 2020 році на протипожежні 
заходи, відповідно до кошторисних призначень, для об’єктів освітянської 
галузі, заплановано 14,2 млн гривень. Використано у 2020 році 13,9 млн 
гривень, що складає 98 %.

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 
визначає періодичність проходження навчання з питань пожежної безпеки



посадовими особами з питань пожежної безпеки.
За 2020 рік навчання з питань пожежної безпеки пройшли: у навчально- 

методичному центрі ЦЗ та БЖД Рівненської області 198 осіб; аварійно- 
рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС у Рівненській області 
-  72 особи; ТЗОВ «СПАС» -  6 осіб.

Проводиться роз’яснювальна робота з учасниками освітнього процесу 
щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій (терористичної загрози, 
виявлення підозрілих предметів та осіб, поведінка яких викликає підозру). У 
кожному навчальному закладі оформлено куточки цивільного захисту.

Проводяться об’єктові тренування з працівниками закладів, учнями та 
студентами з відпрацюванням дій на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій. Під час тренувань відпрацьовується евакуація працівників, учнів та 
студентів з використанням захисних споруд та пристосованих підвальних 
приміщень за методичними рекомендаціями при загрозі та виникненні 
надзвичайних ситуацій.

У зв’язку з внесенням змін до Порядку проведення навчання керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 
23.10.2013 року №819 відділами, управліннями освіти райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів рад міст обласного значення, керівниками вищих 
навчальних закладів, закладів та установ обласного підпорядкування, 
професійно (професійно-технічної) освіти здійснюється контроль за 
виконанням плану комплектування слухачів курсів Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області 
працівниками об’єктів ЦЗ системи освіти.

У 2020 році відповідно до плану комплектування слухачами навчально- 
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської 
області відповідні курси пройшли керівники та заступники керівників закладів 
загальної середньої та дошкільної освіти, посадові особи, на яких покладені 
обов’язки з питань цивільного захисту управлінь (відділів) освіти 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, особи, які 
очолюють об’єктові формування закладів загальної середньої, дошкільної 
освіти, в кількості 568 осіб, що складає 108 відсотків від плану.

На виконання вимог наказу МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про 
Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 
учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 
життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» та Положення 
про опорний навчальний заклад з питань цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності у мережі ЗЗСО Рівненської області у області створено опорні 
(базові) з питань ЦЗ та БЖД заклади освіти:

16 ЗЗСО - підпорядковані відділам (управлінням) освіти 
райдержадміністрацій (міськвиконкомів);

24 ЗЗСО - підпорядковані відділам освіти об’єднаних територіальних 
громад;

16 закладів дошкільної освіти - підпорядковані відділам (управлінням) 
освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів);



17 закладів дошкільної освіти - підпорядковані відділам освіти 
об’єднаних територіальних громад.

З метою методичного забезпечення та виконання програм предметів 
«Основи здоров'я» і «Захист Вітчизни» підготовлено розпорядження голови 
облдержадміністрації, яким затверджено Положення про кабінет пожежної 
безпеки та безпеки життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів вивчали питання цивільного 
захисту на уроках предметів «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», класних та 
виховних годинах, гуртках; проводилися змагання, семінари, акції, спрямовані 
на популяризацію здорового способу життя та підвищення рівня практичної 
підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях. З метою 
розширення світогляду вихованців з питань ознак стихійних лих, правил 
збереження навколишнього середовища, поведінки наодинці вдома проводяться 
години спілкування, тематичні уроки, лінійки.

Підготовка учасників освітнього процесу галузі до захисту та дій у 
надзвичайних ситуаціях здійснювалася відповідно до вимог діючого 
законодавства. Заняття з питань цивільного захисту на об’єктах галузі 
проводиться у складі груп за тематиками відповідно до вимог програм 
загальної та спеціальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях з 
урахуванням вимог наказу ДСНС України від 08.08.2014 № 458.

Керівниками навчальних закладів забезпечується проведення 
класоводами, класними керівниками дистанційно бесід з учнями з питань 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (за рахунок класних, виховних 
годин згідно з тематикою курсу «Охорона життя і здоров’я») з реєстрацією в 
журналах обліку занять.

В комплекс заходів, спрямованих на поглиблення та розширення знань 
учнів з безпечної поведінки увійшли: виставки літератури, вікторини, лекції, 
конференції, виступи агітбригад, змагання, естафети, практичні тренування, 
спеціальні практичні заняття, тематичні класні години та години спілкування, 
інтелектуальні ігри, конкурси, турніри, індивідуальні та групові конкурси 
дитячої творчості, написання диктантів, випуск листівок, брошур, стінгазет, 
екскурсії, тематичні батьківські збори.

З метою якісної підготовки документації та проведення заходів із питань 
цивільного захисту керівним складом об’єктів галузі організовано співпрацю з 
педагогічними працівниками навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

Головний спеціаліст відділу 
інклюзивної, спеціальної, позашкільної 
та виховної роботи управління освіти і
науки облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації
ОТ. ОЛ. . 2021 № ,Я О

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації на 2021 рік

№
з/п

Найменування заходу Залучаються Відповідальні виконавці Термін
виконання

1 2 3 4 5
1. Забезпечити виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11.08.2020 № 1037 
“Про введення в дію Табеля термінових та 
строкових донесень Міністерства освіти і науки 
України з питань цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності”.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області
Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного 
підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Згідно
Табеля

2. Забезпечення виконання плану спільних заходів 
щодо підготовки учасників освітнього процесу і 
працівників освіти Рівненської області до захисту 
та дій у НС на 2021 рік.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних,

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Згідно
плану



№
з/п

Найменування заходу Залучаються Відповідальні виконавці Термін
виконання

1 2 3 4 5
міських рад Рівненської 
області
Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного 
підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

3. Підготовка матеріалів на засідання постійної 
комісії з питань ТЕБ та НС області відповідно до 
плану роботи Комісії.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої освіти, 
загальної середньої, 
позашкільної освіти 
обласного підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Квітень,
травень,
червень,
жовтень 
2021 року

4. Забезпечити виконання наказу ДСНС України 
від 12.07.2016 № 335 „Про затвердження 
Примірного переліку документів з питань

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Постійно



№
з/п

Найменування заходу Залучаються Відповідальні виконавці Термін
виконання

1 2 3 4 5
цивільного захисту, що розробляються 
центральними і місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання”.

сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області
Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного 
підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

5. Забезпечення виконання розпорядження голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 
04.12.2020 № 755 „Про функціональне навчання 
керівного складу і фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією та здійсненням заходів 
з питань цивільного захисту у навчально- 
методичному центрі цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Рівненської області у 
2021 році”.

Керівний склад ЦЗ 
об’єктів галузі

Відповідальні з питань 
ЦЗ об’єктів галузі

Протягом
року
(за
окремим
планом)

6. Організація та здійснення державного нагляду 
(контролю) щодо виконання вимог законів та 
інших нормативно-правових актів з питань 
техногенної та пожежної безпеки, цивільного 
захисту у закладах освіти щодо підготовки до

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів

Головне управління 
ДСНС України у 
Рівненській області

Липень



№
з/п

Найменування заходу Залучаються Відповідальні виконавці Термін
виконання

1 2 3 4 5
2021-2022 навчального року сільських, селищних, 

міських рад Рівненської 
області

7. Організація проведення оцінки стану готовності 
до використання за призначенням споруд 
подвійного призначення і найпростіших 
укриттів державної та комунальної форми 
власності, зокрема щодо дотримання вимог 
законодавства стосовно врахування потреб осіб 
з інвалідністю, насамперед тих, які 
пересуваються на кріслах колісних, мають 
порушення зору, оприлюднення інформації про 
місця розташування та стан готовності таких 
споруд на офіційних вебресурсах суб’єктів 
владних повноважень усіх рівнів з позначенням 
їх доступності для зазначених маломобільних 
груп населення міжнародним символам 
доступності, а також іншими доступними 
способами.

Управління освіти і науки 
об л держад м і н істрації 
освіти

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області
Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного 
підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

До 25 
грудня

7. 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 (рівень забезпечення -  не

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних,

Протягом
року



№
з/п

Найменування заходу Залучаються Відповідальні виконавці Термін
виконання

1 2 3 4 5
менше 70 відсотків потреби). Керівники закладів вищої, 

фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного 
підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

міських рад Рівненської 
області

8. Уточнення планів реагування на НС, планів 
цивільного захисту на особливий період, планів 
взаємодії, планів локалізації і ліквідації 
наслідків аварій тощо.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області
Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного 
підпорядкування, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділи, Керівники 
органів управління 
освітою виконавчих 
комітетів сільських, 
селищних, міських рад 
Рівненської області

До
31
березня

9. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, 
які продовжують свою діяльність в особливий 
період:
- узагальнені дані про заклади освіти, установи

Заклади загальної 
середньої, дошкільної 
позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділи, Керівники 
органів управління

До
25 грудня

і



№
з/п

Найменування заходу Залучаються Відповідальні виконавці Термін
виконання

1 2 3 4 5
та організації, що належать до сфери управління 
МОН;
- узагальнені дані про заклади освіти що 
належать до сфери управління органу 
управління освітою.

вищої, фахової 
передвищої освіти

освітою виконавчих 
комітетів сільських, 
селищних, міських рад 
Рівненської області

10. Сприяння організації та проведенню комплексу 
відповідних організаційних заходів щодо 
запобігання:

виникненню пожеж протягом 
пожежонебезпечного періоду за участю 
відповідних фахівців ДСНС та Національної 
поліції;
- нещасних випадків з людьми на водних 

об’єктах за участю відповідних фахівців ДСНС 
та Національної поліції.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Квітень

Квітень-
травень

11. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки 
закладів та установ освіти до весняно-літнього 
та осінньо-зимового періодів.

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області
Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти, загальної 
середньої, позашкільної 
освіти обласного

Травень-
вересень
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1 2 3 4 5
п і дпорядкуван ня, 
професійної ( професійно- 
технічної) освіти

12 Організація проведення практичного тренування 
щодо забезпечення безпечної та швидкої 
евакуації учасників освітнього процесу в 
закладах загальної середньої, дошкільної 
позашкільної, пофесійної (професійно- 
технічної) (не рідше одного разу на півроку, а в 
установах сезонного типу - на початку кожної 
зміни.

Заклади загальної 
середньої, дошкільної 
позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та 
вищої, фахової 
перед вищої освіти

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Квітень-
травень,

жовтень—
листопад

13. Організація та проведення об’єктового 
тренування з питань цивільного захисту у 
закладах вищої освіти з відпрацюванням питань 
евакуації у разі виникнення та/або загрози 
виникнення надзвичайної ситуації учасників 
освітнього процесу (не рідше одного разу на 
півроку, а в установах сезонного типу -  на 
початку кожної зміни).

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Керівники закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти

До 25 
грудня

14. Організація та проведення просвітницької 
роботи серед населення з питань запобігання 
виникненню НС, пов’язаних з небезпечними 
інфекційними захворюваннями, масовими 
неінфекційними захворюваннями (отруєннями).

Заклади загальної 
середньої, дошкільної 
позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та 
вищої, фахової 
перед вищої освіти

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділи, Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської

До 15 
грудня
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1 2 3 4 5
області

15. Організація проведення Дня цивільного захисту, 
Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, 
Тижня безпеки дитини у закладах загальної 
середньої професійної (професійно-технічної) 
та дошкільної освіти

Заклади загальної 
середньої, дошкільної 
позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та 
фахової перед вищої 
освіти

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Квітень-
травень,

жовтень-
листопад

16. Участь в практичному семінарі з відповідальними 
з питань освіти виконавчих комітетів сільських, 
селищних, міських рад Рівненської області,
відповідальними з питань ЦЗ опорних закладів 
дошкільної освіти на базі ЗДО Вараської міської 
ради.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Управління освіти і науки 
облдержадміністації, 
Управління освіти 
виконавчого комітету 
Вараської міської ради

Березень

17. Організація та проведення заходів з 
популяризації культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді шляхом проведення 
шкільних (міських), обласних змагань, 
навчально-рятувальних зборів і організації 
навчальних таборів в порядку, визначеному 
законодавством .

Відповідно до наказів про 
підготовку та проведення 
відповідних заходів

Управління освіти і науки 
облдержадміністації, 
Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Згідно 3 
планом 
підготовк 
и заходів

18. Організація та проведення шкільних, районних 
міських етапів Всеукраїнського фестивалю

Відповідно до наказів про 
підготовку та проведення

Керівники органів 
управління освітою

Березень-
вересень
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1 2 3 4 5
дружин юних пожежних. фестивалю виконавчих комітетів 

сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

19. Участь у проведенні громадських акцій 
“Запобігти, Врятувати. Допомогти” та “Герой 
рятувальник року”.

Керівники органів 
управління освітою 
виконавчих комітетів 
сільських, селищних, 
міських рад Рівненської 
області

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Протягом
року

20. Вивчення звітів регіональних органів 
управління освітою виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських рад Рівненської 
області за 2021 рік та пропозицій до проекту 
плану основних заходів цивільного захисту на 
2022 рік.

Відповідальний з питань 
ЦЗ управління освіти і 
науки
облдержадміністрації

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Листопад-
грудень

Головний спеціаліст відділу 
інклюзивної, спеціальної, позашкільної 
та виховної роботи управління освіти і 
науки облдержадміністрації


