
 

 

Затверджую 

Т.в.о. директора ліцею-інтернату 

_________В.М.Чумак 

 

ПЛАН  

основних заходів цивільного захисту ліцею-інтернату на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Заходи щодо удосконалення єдиної  державної системи цивільного захисту 

 

 

1. 

Інформування учасників освітнього 

процесу про місця розташування 

захисних споруд , ПРУ та інших 

найпростіших  укриттів подвійного 

призначення, порядок заповнення 

та поводження в них з урахуванням 

доступності для осіб з інвалідністю. 

Створення загально-доступних 

інформаційних ресурсів  із 

зазначенням цього питання. 

 

 

 

Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ 

 

 

 

Протягом року 

 



 

2. 

Облаштування та поповнення 

поповнення фонду захисних споруд 

цивільного захисту, зокрема 

шляхом обстеження з метою 

встановлення можливості щодо їх 

використання для укриття 

учасників освітнього процесу як 

споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів. 

 

 

НШ ЦЗ, завгосп 

 

 

Протягом року 

 

 

3. 

Забезпечення придбання засобів 

радіаційного та хімічного захисту 

для працівників ліцею. 

 

Начальник ЦЗ, бухгалтерія 

 

До 20 грудня 

 

Заходи щодо підготовки функціональної підсистеми навчання ліцеїстів діям у надзвичайних ситуаціях 

 

4. 

Об’єктові тренування з питань 

цивільного захисту у закладі. 

 

Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ 

 

До 20 грудня 

 

 

5. 

Практичні тренування щодо 

забезпечення безпечної та швидкої 

евакуації учасників освітнього 

процесу (не рідше 1 разу на пів 

року). 

 

Адміністрація ліцею-інтернату, 

класні керівники та вихователі 

 

Постійно 

 

 

6. 

 Навчання порядку дій під час 

пожеж у лісах та 

сільськогосподарських угіддях 

протягом пожежонебезпечного 

періоду.  

 

Адміністрація ліцею-інтернату, 

класні керівники та вихователі 

 

Квітень- 

жовтень 

 



 

7. 

 Навчання порядку дій під час 

нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах за участю 

відповідних фахівців ДСНС, 

Нацполіції. 

 

Адміністрація ліцею-інтернату, 

класні керівники та вихователі, 

представники ДСНС та НП 

 

3-й квартал 

 

 

 

8. 

Навчання порядку дій під час 

надзвичайних ситуацій під час  

осінньо-зимового періоду; 

перевірка готовності систем 

опалення та мереж електро, водо та 

газопостачання до опалювального 

сезону. 

 

Адміністрація ліцею-інтернату, 

класні керівники та вихователі 

 

Жовтень-

грудень  

2022 р. 

 

Заходи з контролю за станом техногенної безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання 

надзвичайним ситуаціям 

 

9. 

Перевірка діяльності щодо 

виконання вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з 

питань техногенної та пожежної 

безпеки, цивільного захисту 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

 

Протягом року 

 

 

10.  

Перевірка стану готовності закладу 

до відповідних протипожежних 

норм під час освітнього процесу та 

в умовах погіршення погодних 

умов. 

 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

 

Протягом 

навчального 

періоду 

 



 

11. 

Перевірка стану готовності в ліцеї-

інтернаті  автоматичних систем 

оповіщення, спеціальних, 

локальних та об’єктових систем 

оповіщення, включення при 

наявності електросирен та інших 

технічних та підручних засобів 

оповіщення та доведення до відома 

учасників освітнього процесу 

інформації про засоби оповіщення 

про НС. 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

 

Раз у квартал 

 

 

12. 

Перевірка за участі фахівців ДСНС 

щодо стану готовності закладу до 

2022-2023 навчального року. 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

 

Серпень 

 

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

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

 

13. 

Підготовка  керівного складу та 

фахівців у сфері цивільного 

захисту у навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Чернівецької області 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

 

Впродовж  

1-3 кварталу 

 



 

14. 

Проведення просвітницької роботи 

із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

з небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) із залученням 

фахівців МОЗ. 

 

Адміністрація ліцею-інтернату, 

класні керівники та вихователі, 

представники МОЗ 

 

Протягом  

року 

 

Організація і проведення: 

 

15. 

 

«Дня цивільного захисту». 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

2-ге півріччя 

начального 

року 

 

 

16. «Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності». 

Адміністрація ліцею-інтернату Квітень-

травень 

 

 

17. 

Обласного конкурсу дитячого 

малюнку та живопису на 

протипожежну та техногенну 

тематику 

 

Адміністрація ліцею-інтернату 

 

Лютий-травень 

 

 

18. 

Заходів з популяризації культури 

безпеки життєдіяльності серед 

дітей і молоді шляхом проведення 

ліцейних,  міських, обласних 

змагань, навчально – тренувальних  

зборів і навчальних таборів. 

Адміністрація ліцею-інтернату, 

керівник  Управління освіти 

міської ради  (спільно  з 

Управлінням цивільного захисту 

населення, Управлінням ДСНС 

України у Чернівецькій області). 

 

До 15 грудня 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                                                                                                                       Віталій ЧУМАК 


