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Про підсумки роботи за 2017рік та 
основні завдання цивільного захисту 
в освітній галузі області на 2018 рік

В установах і закладах освіти області вся робота з питань цивільного 
захисту у 2017 році проводилась відповідно до Кодексу цивільного захисту 
України, постанов Кабінету Міністрів України, Положення про функціональну 
підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 р. 
№ 27, наказу Міністерства освіти і науки України від 14.02.2017 року № 226 
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства 
освіти і науки України на 2017 рік», розпорядження голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 25-Од «Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту / Тернопільської 
області на 2017 рік», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 
13.02.2017 р. № 52 «Про підсумки роботи за 2016 рік та основні завдання 
цивільного захисту в освітній галузі області на 2017 рік» та інших нормативних 
документів з цього питання.

Особовим складом установ та навчальних закладів області в основному 
реалізуються державні вимоги щодо забезпечення належного стану цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності освітньої галузі, вживаються дієві заходи на 
виконання законодавчих та нормативних актів з цивільного захисту. При цьому 
керівники освітніх установ, навчальних закладів та голови комісій з питань 
надзвичайних ситуацій, особливу увагу звертають на основні заходи у сфері 
цивільного захисту, а саме:

- оповіщення та інформування;
- евакуаційні заходи;
- психологічний захист;
- радіаційний та хімічний захист;
- підтримання у належному стані захисних споруд, готовності їх до 

використання за призначенням;
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- навчання керівного складу, учасників навчально-виховного процесу і 
працівників галузі до захисту та ДІЙ. В р ж  ЗЩКШ. І Ж Ж Ш М  Ш І Ж Ж  
надзвичайних ситуацій, відповідно до законодавства в зазначеній сфері.

Слід зазначити, що в більшості установ та закладів освіти області 
підготовлені Плани реагування на надзвичайні ситуації, схеми управління 
зв’язку, оповіщення та взаємодії; обладнано інформаційно-довідкові куточки з 
питань цивільного захисту та план-схеми техногенно-екологічного та 
природного стану регіону.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту освітньої 
галузі Тернопільської області на 2017 рік, з метою надання відповідної 
методичної допомоги у лютому-грудні було проведено вивчення стану 
цивільного захисту у базових (з питань цивільного захисту) навчальних 
закладах, освітніх установах і закладах освіти Почаївської, Кременецької, 
Теребовлянської ОТГ, державного навчального закладу «Тернопільський 
професійний коледж з посиленою фізичною та військовою підготовкою».

В усіх цих навчальних закладах розроблені плани попередження і 
ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, у 
тому числі у разі виникнення небезпечних інфекційних захворювань. На 
випадок вимушеної евакуації або тимчасового відселення розроблені плани 
евакуації, проводяться практичні заняття з евакуаційними комісіями.

Стан готовності належного фонду захисних споруд, в основному, 
задовільний. Під захисні споруди у навчальних закладах, які не мають таких, 
використовуються підвальні приміщення, стрілкові тири, заглиблення, придатні 
для використання як засоби колективного захисту під час виникнення 
надзвичайних ситуацій.

Продовжувалась робота з паспортизації захисних споруд. Зокрема, в 
м. Тернополі виготовлено інвентарні справи захисних споруд у трьох ПТНЗ а 
також у 4 загальноосвітніх школах. Всі наявні захисні споруди відремонтовано.

Фахівцями обласного комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти за наслідками проведеної у березні 2017 року запланованої 
Кабінетом Міністрів України перевірки в галузі питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки, організації навчання з зазначених питань проведено 
03-05 травня 2017 року в м. Кременець виїзні заняття для керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту. Освітяни міста і району, які брали участь в заняттях 
отримали посвідчення встановленого зразка.

У вересні 2017 р. з метою вироблення єдиних підходів щодо організації, 
проведення Навчання з цивільного захисту в НМЦ ЦЗ та БЖД і на об’єктовому 
рівні, проведено семінар з директорами навчальних закладів обласного 
підпорядкування на тему: «Планування навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і проведенням заходів з питань 
цивільного захисту в інтернатних і позашкільних навчальних закладах 
обласного підпорядкування».



Керівникам місцевих органів управління освітою у червні 2017 року 
підготовлено рекомендації для впорядкування навчання працівників освітньої 
галузі області з питань цивільного захисту у навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Надано зразки ведення обліку 
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в навчальних закладах і 
органах управління освітою.

17-20 жовтня 2017 року, відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.10.2013р. № 819 «Про затвердження Порядку 
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» проведено 
навчання керівників інтернатних і позашкільних навчальних закладів обласного 
підпорядкування. В організації і проведенні навчання взяли участь керівники і 
працівники обласного комунального інституту післядипломної педагогічної 
освіти, управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичного 
центру ЦЗ та БЖД області, управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

У 2017 році, відповідно до розпорядження голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 25-од «Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту Тернопільської 
області на 2017 рік» через мережу курсів НМЦ ЦЗ та БЖД області з питань ЦЗ 
станом на ЗО грудня 2017 року удосконалили рівень кваліфікації з цивільного 
захисту 663 освітян.

Підготовка постійного складу працівників органів управління освітою, 
навчальних закладів щодо захисту та дій у надзвичайних ситуаціях 
здійснювалася за Типовою програмою навчання. Для учителів проводилися 
заняття за участю представників пожежних частин, газових підприємств, 
медичних установ. Навчання учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 
закладів освіти проводилось у відповідності до навчальних програм. У 
дошкільних навчальних закладах підготовка дітей проводилась у дитячих 
групах та групах батьків за тематикою питань охорони здоров’я та життя дітей.

Навчальний рік з питань ЦЗ та БЖД у квітні-травні 2017 року завершено 
проведенням Дня цивільного захисту і Тижня безпеки дитини з об’єктовими 
тренуваннями.

До початку занять з педагогічними колективами і обслуговуючим 
персоналом відпрацьовувалися питання оповіщення і збору, уточнення та 
доведення до виконавців дій при виникненні надзвичайних ситуацій, 
проведення перевірки готовності комісій до дій за призначенням.

В районах, ОТГ, містах обласного значення (за поданою інформацією) 
пройшли показові Дні ЦЗ і Тижні безпеки дитини для керівників закладів 
освіти. В програму Дня ЦЗ включалось практичне заняття - гасіння умовної 
пожежі в приміщенні навчального закладу та евакуація потерпілих під час 
пожежі.

При проведенні Дня цивільного захисту працівниками дошкільних установ
з дітьми старших груп проводилися практичні заняття з моделювання



поведінки в надзвичайних ситуаціях у формі гри: «Рятувальники», 
«Пожежники», практичні тренування з евакуації учасників навчально- 
виховного процесу у разі виникнення надзвичайної ситуації з приміщення 
закладу.

Станом на 01.12.2017 року у Тернопільській області функціонували 
133 гуртки «Юний рятувальник», у яких навчалося 2084 учня. З наявної 
кількості гуртків 123 функціонували на платній основі, 10 -  на добровільних 
засадах.

Значна робота в області проводилася також з підготовки та участі в 
різних рівнях змагань. Так, у травні 2017 році проведено обласний збір- 
змагання юних рятувальників «Школа безпеки» пам’яті учасника ліквідації 
аварії на ЧАЕС Кудринського Л.О. Команда-переможниця змагань з 
Почаївського будинку дитячої творчості Кременецького району з 26 серпня по
04 вересня 2017 року взяла участь у XV Всеукраїнському зборі-змаганнях юних 
рятувальників «Школа безпеки» у м. Одеса, де пройшли змагання з етапів: 
аварійно-рятувальні роботи у зоні техногенної аварії, аварійно-рятувальні 
роботи у зоні пожежі, аварійно-рятувальні роботи у зоні хімічного або 
радіаційного забруднення, рятувальні роботи з висотної будівлі.

У травні 2017 року на базі тренажерного містечка Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Великий Глибочок, Тернопільського району відбувся обласний 
етап змагань загонів ЮІР. На змагання прибули 26 учнівських команд з 
районів, ОТГ, та міст обласного значення. Команда-переможниця 
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. представляла область з 04 по 26 вересня
2017 року у ДП «УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса на Всеукраїнських 
фінальних змаганнях загонів юних інспекторів руху.

12-16 червня 2017 року на базі дитячого оздоровчого табору 
«Гайдарівець» с. Кутянка Шумського району пройшов обласний етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри/ Українського 
козацтва «Сокіл»(«Джура»). В змаганнях взяли участь 36 команд з усіх районів, 
ОТГ, та міст обласного значення.

Органами управління освітою області забезпечувалась взаємодія із 
засобами масової інформації щодо інформування учасників навчально- 
виховного процесу і працівників галузі освіти з питань цивільного захисту. 
Інформація і фотоматеріали регулярно розміщувалися на сайті управління 
освіти і науки облдержадміністрації.

Однак, в організації роботи з питань ЦЗ в установах і закладах освіти 
області є ще ряд суттєвих недоліків.

Залишається вкрай низьким матеріально-технічне забезпечення з ЦЗ 
особового складу освітніх установ та навчальних закладів. Наявна кількість 
засобів індивідуального захисту (протигазів, костюмів Л-1, приладів 
дозиметричного контролю, хімічної і радіаційної розвідки, медичних засобів) 
не відповідає нагальним потребам.

Спостерігається тенденція до зменшення кількості оплачуваних гуртків (у 
2011 році було - 201, у 2014 році -  187, 2015 -  167).



У зв’язку з недостатнім фінансуванням переважна більшість навчальних 
закладів області не обладнана пожежною автоматичною сигналізацією.

Н А К А З У Ю :
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту освітньої галузі 

Тернопільської області на 2018 рік (додається ).

2. Начальникам освітніх навчальних закладів і установ:
2.1. забезпечити до 15.02.2018 року розроблення та затвердити в 

установленому порядку місцеві плани основних заходів цивільного захисту на
2018 рік;

2.2. основні зусилля в галузі ЦЗ спрямувати на:
- проведення роботи щодо реалізації вимог Кодексу цивільного захисту, 

зокрема, із забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на 
об’єктах галузі освіти області;

- проведення спеціальних об’єктових тренувань (навчань) з питань 
цивільного захисту;

- забезпечення проведення паспортизації захисних споруд, які перебувають 
на балансі (утриманні) освітніх навчальних закладів;

- розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, виконання 
вимог приписів (актів перевірок) посадових осіб, які здійснюють державний 
нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки;

- забезпечення реальної готовності органів управління, сил і структурних 
підрозділів галузі до запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у разі їх 
виникнення та ліквідації спричинених ними наслідків;

- відновлення, реконструкцію систем оповіщення, вдосконалення 
інформаційного забезпечення на об’єктах ЦЗ галузі; /

- навчання керівного складу та працівників органів управління освітою і 
наукою, підготовці сил, засобів, учасників навчально-виховного процесу і 
працівників галузі до захисту та дій в умовах загрози та виникнення можливих 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного характеру та 
терористичних актів у відповідності з законодавством України в зазначеній 
сфері.

3. Начальникам структурних підрозділів галузі, керівникам навчальних 
закладів:

3.1 Відповідно до основних напрямків діяльності з ЦЗ у 2017 році:
- проаналізувати в лютому 2018 року на нарадах з керівним складом роботу 

з питань ЦЗ і визначити завдання та заходи на поточний рік;
- щоквартально здійснювати перевірку готовності систем оповіщення і про 

їх стан інформувати учасників навчально-виховного процесу;
- вжити заходи щодо забезпечення учасників навчально-виховного процесу, 

установ і закладів освіти, які потрапляють у зони ураження можливих 
надзвичайних ситуацій потенційно небезпечних об’єктів, засобами



індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки, 
дозиметричного контролю;

- завершити технічну інвентаризацію захисних споруд та привести їх стан 
до використання за призначенням;

- у системі загальної середньої та позашкільної освіти забезпечити 
функціонування гуртків, факультативів, курсів з питань ЦЗ, БЖД та 
рятувальної справи;

- під час об’єктових комплексних занять організовувати і провести 
тренування та навчання з керівним складом і комісій з ЦЗ в обсязі покладених 
на них функціональних завдань до дій за призначенням в умовах можливих 
надзвичайних ситуацій;

- навчання працівників освітньої галузі організувати безпосередньо на 
об’єктах ЦЗ, в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД області, інституті 
державного управління у сфері цивільного захисту.

3.2 Забезпечити:
- своєчасне прибуття освітян на навчальні заняття згідно з Планом 

комплектування обласних курсів ЦЗ в НМЦ ЦЗ та БЖД області в 2018 році;
- підготовку постійного складу освітян і працівників галузі, які не входять 

до складу комісій, здійснювати у відповідності до п. 32 Положення про 
функціональну підсистему і за Типовою програмою;

- підготовку дітей в ДНЗ за тематикою охорони здоров’я та життя дітей і 
завершити в кінці навчального року проведенням Тижня безпеки дитини як 
заходу практичного закріплення одержаних теоретичних знань;

- навчальний рік з питань цивільного захисту завершити проведенням 
об’єктових тренувань під час Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини.

3.3. Збори керівного складу ЦЗ підпорядкованих ланок з підбиттям 
підсумків роботи в 2018 році та визначення завдань на 2019 рік провести в 
грудні 2018 року. /

3.4. Протягом року забезпечити тісну взаємодію із засобами масової 
інформації, оперативно, достовірно інформувати учасників навчало-виховного 
процесу і працівників галузі освіти області про стан захисту від вражаючих 
факторів надзвичайних ситуацій.

3.5. Звіт з питань за перше півріччя 2018 року подати в управління освіти 
і науки облдержадміністрації до 15.06.2018 року;

3.6. Доповідь за 2018 рік подати в управління освіти і науки 
облдержадміністрації до 21.10. 2018 року згідно з п. 24 Положення про 
функціональну підсистему «Освіта і наука України» та рекомендаціями щодо 
її написання.

4. За високу організаторську і практичну роботу проведену в 2017 році 
щодо розвитку і вдосконалення цивільного захисту нагородити грамотою 
управління освіти і науки облдержадміністрації та грошовою премією в 
розмірі посадового окладу:

- Похиляк Ольгу Петрівну, начальника управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради;



Даценка Миколу Миколайовича, методиста Тернопільського 
комунального методичного центру науково-освітніх інновацій і моніторингу;

- Вовка Ярослава Йосиповича, директора ТЗОШ І-ІІІ ст. № 27;
- Каразія Ігора Юрійовича, директора ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24;
- Мацека Степана Степановича, методиста НМЦ в Тернопільській області;
- Гришука Івана Михайловича, директора Тернопільського ВПУ № 4 імені 

Михайла Паращука;
- Ясельського Андрія Федоровича, спеціаліста з питань цивільного захисту 

Тернопільського центру професійно-технічної освіти;
- Цьомика Івана Петровича, методиста ТОКУ «Відділ соціального розвитку 

при У ОН ОДА»;
- Белькова Юрія Анатолійовича, керівника гуртків Почаївського будинку 

дитячої творчості Кременецького району.

5. За високу організаторську і практичну роботу в період підготовки і 
проведення показового Дня цивільного захисту і Тижня безпеки дитини, 
покращення навчально-матеріальної бази з ЦЗ оголосити подяку:

- Климчуку Олегу Андрійовичу, директору ТЗОШ І-ІІІ ст. № 22;
- Заброцькому Руслану Петровичу, директору ТЗОШ І-ІІІ ст. № 18;
- Кащишин Оксані Адамівні, начальнику відділу освіти Гусятинської 

райдержадміністрації;
- Гавловському Михайлу Степановичу, начальнику відділу освіти 

Бучацької райдержадміністрації;
- Цьоху Володимиру Ігоровичу, директору ДНЗ «Тернопільський центр 

професійно-технічної освіти;
- Мицю Ігору Антоновичу, директору ДНЗ «Підгаєцькйй аграрний 

професійний ліцей»; /
- Патряк Ларисі Андріївні, завідувачу ДНЗ № 26 м. Тернопіль;
- Ясиновській Наталії Дмитрівні, завідувачу ДНЗ № 17 м. Тернопіль;
- Трофимчуку Василю Івановичу, методисту Тернопільського ОКІППО.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за со^шр.

Начальник управління 0.3. Хома

Зварич Г.В. 
Цьомик І.П. 
Вітер В.О.



Додаток до наказу управління 
освіти і науки блдержадміністрації 
від р&ОГ, 2018 року

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту освітньої галузі 

Тернопільської області на 2018 рік

№
з/п Зміст заходу Термін

виконання
Відповідальні за 

виконання

1.

Навчально-методичні збори 
керівного складу, посадових осіб 
і спеціалістів з питань ЦЗ органів 
управління освітою, закладів 
освіти області з питань 
організації і проведення заходів 
ЦЗ в 2018 році

Протягом року Начальники комісій з ЦЗ 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділів освіти 
райдержадміністрацій, 
ОТГ,управління освіти і 
науки Тернопільської, 
освіти Бережанської, 
Кременецької, 
Чортківської міських рад, 
керівники навчальних 
закладів

2.

Завершити технічну 
інвентаризації захисних споруд 
ЦЗ (ЦО)

До 30.12.2018 р. Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділи освіти 
райдержадміністрацій, 
ОТГ, управління освіти і 
науки Тернопільської, 
освіти Бережанської, 
Кременецької, 
Чортківської міських рад, 
керівники навчальних 
закладів

3.

Створення матеріальних резервів 
всіх рівнів для запобігання 
виникненню і ліквідації 
можливих НС та їх окремих 
наслідків згідно із затвердженою 
номенклатурою

До 12.12.2018 р. Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділи освіти 
райдержадміністрацій, 
управління освіти і науки 
Тернопільської, освіти 
Бережанської, 
Кременецької, 
Чортківської міських рад, 
керівники об’єктів ЦЗ

4.

Уточнення в управлінні 
Держтехногенбезпеки області, 
райдержадміністраціях, ОТГ, 
Бережанській, Кременецькій, 
Тернопільській Чортківській 
міських радах наявні районні, 
міські бази даних потенційно 
небезпечних об’єктів (ПНО), 
об’єкти підвищеної

До 01.04.2018 р. Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
відділи освіти 
райдержадміністрацій,ОТГ, 
управління освіти і науки 
Тернопільської, освіти 
Бережанської, 
Кременецької,
Чортківської міських рад,



небезпеки(ОПН) для освітньої 
галузі та тих, які 
підпорядковуються органам 
управління освітою

начальники ЦЗ 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
обласного
підпорядкування, ПТНЗ, 
ВНЗ

5.

Корегування планів цивільного 
захисту на особливий період в 
частині евакуації населення, 
матеріальних цінностей у разі 
виникнення надзвичайних 
ситуацій

Протягом першого 
півріччя 2018 р.

Начальники комісій ЦЗ 
навчальних закладів, 
органів управління освітою

6.

Проведення перевірки стану 
готовності до початку літнього 
сезону місць масового 
відпочинку та оздоровлення дітей

квітень - травень Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
органи управління освітою 
на місцях

7.

Проведення перевірок стану 
протипожежної безпеки закладів 
освіти та їх підготовки до 
початку 2018/2019 навчального 
року

липень-серпень Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
керівники навчальних 
закладів освіти області

8.

Забезпечити під час проведення 
тренувань з ЦЗ ефективне 
застосування систем оповіщення

протягом року 
(за окремими 
планами)

Підпорядковані структурні 
підрозділи, заклади освіти, 
об’єктові формування, 
начальники ЦЗ навчальних 
закладів і установ освіти

9.

Тренування з питань організації і 
проведення евакуації під час 
можливих НС в мирний час та 
особливий період під час 
об’єктових тренувань.

протягом року Комісії ЦЗ органів 
управління освітою, голови 
комісій ЦЗ установ і 
закладів освіти.

10.

Навчання освітян з питань ЦЗ на 
обласних та м.Тернополя курсах 
підвищення кваліфікації керівних 
кадрів і фахівців в навчально- 
методичному центрі ЦЗ та БЖД 
Тернопільської області згідно з 
планом комплектування курсів. 
Організація контролю за їх 
проведенням.

січень-червень, 
вересень-листопад 

2018 р. ‘

Голови комісій ЦЗ і їх 
заступники, інші категорії 
освітян визначені додатком 
3 до Положення про 
функціональну підсистему 
«Освіта і наука України». 
Керівники і відповідальні 
за ЦЗ в управлінні освіти і 
науки
облдержадміністрації, 
начальники відділів 
(управлінь) освітою

11. Перевірка стану готовності 
закладів освіти до 2018/2019 
навчального року

Липень-серпень 
2018 р.

Управління освіти і 
науки
облдержадміністрації

12.

Участь в комплексній перевірці 
готовності до дій за 
призначенням та навчання з 
органами управління: 
Чортківської ланки 
територіальної підсистеми ЄДС

травень 2018 р.

Управління освіти і науки, 
Управління з питань НС 
ОДА, управління 
Держтехногенбезпеки у 
Тернопільській області,
ТУ Держслужби України з



ЦЗ;
Кременецької, Тернопільської 
міських ланок територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ;

травень-червень 
2018 р.

НС в області, НМЦ ЦЗ та 
БЖД області

13.

Проведення районних (міських) 
та обласного етапів 
Всеукраїнського конкурсу 
дитячої творчості «Безпека в 
житті -  життя в безпеці»

Січень-травень 
2018 р.

Управління освіти і науки, 
Управління з питань НС 
ОДА, ТУ Держслужби 
України з НС в області 
НМЦ ЦЗ та БЖД області

14.

Створення та розвиток у системі 
загальної середньої та 
позашкільної освіти гуртків 
«Юний рятувальник»

протягом року Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 
керівники навчальних 
закладів

15.

Організація проведення:
-Дня цивільної цивільного 
захисту у загальноосвітніх і 
професійно-технічних 
навчальних закладах,
- Тижня безпеки дитини в 
дошкільних навчальних 
закладах;
- Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності у
загальноосвітніх, професійно- 
технічних та дошкільних 
навчальних закладах;

- обласного семінару щодо 
сприяння діяльності 
Всеукраїнського громадського 
дитячого руху «Школа 
безпеки», «Юний рятувальник» 
на базі НМЦ ЦЗ та БЖД області

квітень-травень

травень

квітень, листопад 

березень

Управління освіти і 
науки ОДА, керівники 
навчальних закладів, всі 
учасники навчально- 
виховного процесу і 
працівники освітньої 
галузі, ТУ Держслужби 
України з НС в області, 
НМЦ ЦЗ та БЖД області.

Управління освіти і 
науки
облдержадміністрації, 

керівники гуртків «Юний 
рятувальник», тренери 
команд «Школа безпеки». 
Координаційна рада 
обласного відділення 
ВГДР «Школа безпеки», 
НМЦ ЦЗ та БЖД області

16.

Проведення районних міського 
та обласного зборів-змагання 
юних рятувальників «Школа 
безпеки» пам’яті учасника 
ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС 
Кудринського Л.О., Дружин 
юних пожежників, Юних 
інспекторів руху

I-й етап 
квітень

II-й етап 
травень

Управління освіти і науки 
ОДА, обласне відділення з 
фізвиховання та спорту 
Комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН 
України.
Обласне відділення ВГДР 
«Школа безпеки»,
ТУ Держслужби України з 
НС в області,управління з 
питань НС та у СЗН від 
НЧК, НМЦ ЦЗ та БЖД



17.

Підготовка і участь команди 
області у проведенні фінальної 
частини Всеукраїнського 
(Міжнародного) збору-змагання 
юних рятувальників «Школа 
безпеки»;
Всеукраїнського фестивалю 
«Дружин юних пожежників»

Протягом року
Державна служба з НС 
України.
Координаційна рада 
обласного відділення ВГДР 
«Школа безпеки», 
управління освіти і науки 
ОДА

Вивчення стану ЦЗ та надання 
допомоги керівному складу 
органів управління освітою, 
навчальних закладів: 
а) в органах управління освітою і 
підпорядкованих їм навчальних 
закладах:

- Козівського району; лютий

Комісія управління 
освіти і науки ОДА

- Монастириського району; квітень

- Зборівського району; серпень

-Лановецького району; вересень

18.

-Бережанського району жовтень 2018 р.

Професійно-технічні навчальні 
заклади:

- ДНЗ «Тернопільське вище 
професійне училище технологій 
та дизайну»;
- ДНЗ «Почаївське вище 
професійне училище»;
- Коропецький ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою

березень

травень 

жовтень 2018 р.

Управління освіти і 
науки
облдержадміністрації

19.

Проведення обласного семінару з 
питань цивільного захисту для 
керівників позашкільних 
навчальних закладів освіти

лютий 2018 р.

Тернопільський 
ОКІППО, управління 
освіти і науки 
облдержадміністрації



Підготовка звітів (підсумкових Начальники комісій ЦЗ
доповідей) про виконання органів управління
завдань ЦЗ і їх подання в освітою, навчальних
управління освіти і науки закладів обласного
облдержадміністрації: до 15 червня підпорядкування,

-  Звіт за І-півріччя професійно-технічних і
20. вищих навчальних

-Доповідь за 2018рік станом до 16 жовтня закладів
на 1 жовтня

- Доповідь управління освіти і Відповідальний з питань
науки облдержадміністрації до 25 жовтня 2018р. ЦЗ управління освіти і
за 2018 рік в МОН України науки

облдержадміністрації

/


