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План 

основних заходів цивільного захисту  

Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату  

у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної 

ситуації, надзвичайного стану на 2022 рік 

 

Розділ I. Загальні положення 

 

     Цей план розроблено згідно з Кодексом цивільного захисту України від 02 

жовтня 2012 року № 5403-VI, Законом України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ, постанов 

Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223 “ Про затвердження 

Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня”, від 24 березня 

2004 року № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних 

ситуацій за їх рівнями», від 04 лютого 1999 року № 140 «Про порядок 

фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення 

про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» та інше. 

     Основними завданнями плану є забезпечення життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу, мінімізація матеріальних і фінансових витрат від впливу 

надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації її наслідків. 

     План визначає порядок дій і відповідальність керівництва, формувань 

цивільного захисту ліцею-інтернату, основні заходи щодо організації та 

проведення робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного походження, узгодження термінів їх виконання, 

фінансові, матеріальні та інші ресурси, необхідні для заходів і робіт та їх 

виконавців. 

     План вводиться в дію начальником цивільного захисту ліцею-інтернату 

або за його дорученням начальником штабу цивільного захисту. 

     Підставами для введення Плану в дію є виникнення на території ліцею-

інтернату надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру 

регіонального або об’єктового рівня, а саме: 

- пожежа, вибухи, загрози вибухів; 



- аварія з викидом (загрозою викиду) хімічно-небезпечних речовин 

поблизу закладу; 

- аварія з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин поблизу 

ліцею-інтернату; 

- аварія на енергетичних системах; 

- аварія на комунальних системах життєзабезпечення; 

- гідродинамічні аварії; 

- епідемії (грип, гострі інфекційні захворювання, Covid-19), які можуть 

призвести до масових захворювань; 

- бомбардування та обстріли; 

- терористичні акти тощо. 

     Залежно від масштабів та особливостей надзвичайної ситуації, що може 

виникнути на території ліцею-інтернату або поблизу, за рішенням 

начальника ЦЗ може встановлюватися один із вище названих режимів 

функціонування та готовності сил цивільного захисту: 

- режим повсякденної діяльності; 

- режим підвищеної готовності – при суттєвому погіршенні виробничо-

промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, 

гідрологічної та гідрометеорологічної ситуації в районі розташування 

ліцею-інтернату (при отриманні інформації про можливість 

виникнення надзвичайної ситуації); 

- режим діяльності в надзвичайній ситуації – при реальній загрозі 

виникнення надзвичайної ситуації в закладі або навколо та реагування 

на неї; 

- режим діяльності в надзвичайному стані – вводиться в Україні або на 

окремих територіях у порядку, визначеному Конституцією України та 

Законами України “Про правовий режим надзвичайного стану”. 

     Основними завданнями керівного складу ЦЗ ліцею-інтернату щодо 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій слід вважати: 

- своєчасне виявлення передумов аварій та катастроф і ефективне їх 

усунення; 

- підтримання високої готовності формувань ЦЗ, систем оповіщення та 

зв’язку, оперативне реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх 

наслідків за функціональним принципом, цілеспрямована підготовка їх 

до дій за призначенням; 



- створення матеріально-технічного резерву для ліквідації наслідків 

ймовірних надзвичайних ситуацій та удосконалення чіткого механізму 

їх використання. 

     Виконання завдань щодо попередження та ліквідації надзвичайних 

ситуацій є обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу. 

Розділ II. Оцінка природного та техногенно-екологічного стану 

місцевості розташування ліцею-інтернату 

     На підставі аналізу довголітніх спостережень за геологічною, 

метеорологічною, епідеміологічною обстановкою, наявності потенційно-

небезпечних об’єктів у районі розташування ліцею-інтернату найбільш 

вірогідними є надзвичайні ситуації природного, техногенного та 

екологічного характеру. 

2.1. Оцінка природного та техногенно-екологічного стану місцевості 

розташування закладу. 

     Навчальний заклад Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат 

розташований за адресою м. Чернівці, вул. Луковецька 29. На відстані 50 м 

від території ліцею проходить автомобільна дорога, по якій можливе 

транспортування потенційно небезпечних вантажів.  

     Територія закладу не потрапляє до зони впливу потенційно небезпечних 

об’єктів, що знаходяться в місті. 

     Разом з тим навчальний заклад може зазнати впливу негативних чинників 

природного характеру, пов’язаних із несприятливими природними умовами, 

які можуть спричинити певні порушення планового освітнього процесу, а 

саме: 

- землетрус потужністю до 6-ти балів за шкалою М8К-64 може 

призвести до часткового пошкодження споруд, комунікацій, ліній 

енергозабезпечення і являє собою небезпеку для життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу; 

- шквальні вітри зі швидкістю до 25 м/с, внаслідок чого в окремих 

випадках можуть зазнати пошкодження покрівлі будівель, повалення 

дерев, опор та ліній електромережі, через що можливий зрив на певний 

час руху усіх видів транспорту; 

- у зимовий період снігові замети, сильні морози (нижче 35 С), ожеледь, 

ожеледиці складають небезпеку для життя і здоров’я людей та можуть 



привести до порушення руху міського транспорту, порушення 

енергопостачання, дестабілізації життєдіяльності населення; 

- епідемії (грип, гострі респіраторні інфекції, туберкульоз, Covid-19), що 

можуть призвести до масових захворювань; 

- у зв’язку з особливостями рельєфу можливе виникнення зсувів. 

2.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру 

1. Пожежі в ліцеї або поблизу. 

2. Хімічне забруднення території при аварії на хімічно-небезпечних об’єктах, 

де зберігається та використовується у виробничому процесі хлор, аміак та 

інші хімічно-небезпечні речовини. 

3. Можливість виникнення аварій на залізничному та автомобільному 

транспорті при транспортуванні хімічно-небезпечних і вибухонебезпечних 

вантажів у межах міста. 

4. Спостерігається часте виявлення вибухонебезпечних пристроїв (бомби, 

снаряди, міни часів радянсько-німецької війни), особливо під час проведення 

будівельних робіт. 

5. Розлиття ртуті. 

6. Анонімне повідомлення про мінування ліцею-інтернату. 

7. Теракт із захопленням учасників освітнього процесу у заручники. 

8. Розпилення хімічних речовин, які протягом певного часу 

унеможливлюють перебування людей у приміщеннях закладу. 

9. Виявлення в приміщеннях ліцею-інтернату вибухових пристроїв чи 

предметів, схожих на них, або отримання в будь-якій формі попередження 

(загрози) про встановлення таких пристроїв. 

10. Можливість бомбардування та обстрілів при воєнних діях. 

Розділ 3. Оцінка техногенно-екологічної обстановки на території 

навчального закладу з урахуванням його розташування 

     Ліцей-інтернат розташований по вул. Луковецькій 29. Займає 2 будинки 

на 3 та 4 поверхи. Кількість приміщень – 150. Будівля розміщена на 

озелененій території 4.8 га. 



     Освітній процес забезпечують педагогічні (19) та адміністративно-

технічні працівники (28), навчається у закладі 79 ліцеїстів. 

     Забезпеченість джерелами водо-, газо-, електро-, теплопостачання, 

зв’язком, каналізацією. Опалення будівель в холодну пору року та 

забезпечення питною водою здійснюється від міських централізованих 

мереж тепло- і водопостачання. Енергозабезпечення здійснюється по 

повітряній лінії енергопередач з одного напряму. Власного резервного 

джерела енергозабезпечення навчальний заклад не має. Це негативно впливає 

на стан стійкості функціонування ліцею-інтернату. У разі аварій на 

відповідних об’єктах та мережах навчальний заклад буде відключений від 

системи життєзабезпечення. 

     У приміщенні навчального корпусу ліцею-інтернату обладнано 1-н вихід 

та 2 запасних виходи, що забезпечує за необхідності організовану евакуацію 

ліцеїстів та персоналу протягом 5 хв. 

     У приміщенні спального корпусу ліцею-інтернату обладнано 1 вихід та 2 

запасних виходи, що забезпечує за необхідності організовану евакуацію 

учасників освітнього процесу протягом 5 хв. 

     У ліцеї-інтернаті організовано цілодобове чергування педагогічних та 

технічних працівників. 

     Робоче місце чергового забезпечене засобами зв’язку й оповіщення, 

відповідними інструкціями щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій, 

довідковими матеріалами та документами з організації взаємодії зі службами 

термінового виклику та територіальними підрозділами ДСНС. У чергового 

постійно знаходяться ключі від запасних виходів. 

     У разі виникнення надзвичайної ситуації на території ліцею-інтернату 

може скластися складна ситуація із життєзабезпеченням працюючих та 

ліцеїстів, яка потребує проведення відповідних заходів ЦЗ: 

- розвідка меж осередків ураження, виявлення потерпілих та об’єктів 

руйнування; 

- надання першої медичної допомоги потерпілим; 

- евакуація учасників освітнього процесу із зони надзвичайної ситуації; 

- локалізація осередків ураження; 

- проведення аварійно-відновлювальних робіт на спорудах та 

інженерних мережах. 



Розділ 4. Рішення щодо організації функціонування системи цивільного 

захисту ліцею-інтернату 

4.1. У режимі повсякденної діяльності 

     Ліцей-інтернат працює відповідно до затверджених статуту, річного плану 

роботи, робочого навчального плану, чинних навчальних програм та інших 

керівних документів. 

     Підготовка з цивільного захисту особового складу ліцею-інтернату 

здійснюється за 12-годинною програмою, а підготовка складу невоєнізованих 

формувань – за 15-годинною програмою, підготовка ліцеїстів за тематикою 

програм “Основи медичних знань” та розділу “Цивільний захист” предмету 

“Захист України”. 

     Підготовка з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення щороку завершується проведенням Дня цивільного захисту як 

підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих ліцеїстами умінь. 

     Адміністрацією ліцею-інтернату створюються матеріальні резерви для 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, а також ліквідації наслідків 

виконання невідкладних робіт. 

     Для виконання завдань цивільного захисту в ліцеї-інтернаті зі складу 

педагогічного та технічного персоналу створено вісім невоєнізованих 

формувань:  

 рятувальна група; 

 група охорони громадського порядку; 

 санітарна дружина; 

 ланка пожежогасіння; 

 ланку з розвантаження ЗІЗ; 

 евакуаційна комісія; 

 пост радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС); 

 ланка матеріально-технічного забезпечення. 

      

     З навчальною метою створені невоєнізовані формування з ліцеїстів 10-11-

х класів. 

     Для захисту органів дихання існує запас ватно-марлевих пов’язок. В ліцеї-

інтернаті проводяться планові та позапланові заходи у сфері цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності: дні цивільного захисту, тижні безпеки, 

наради з працівниками закладу з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності. 

     4.2. У режимі підвищеної готовності 



- порядок отримання інформації про НС – інформацію про загрозу та 

виникнення НС техногенного та природного характеру, в осередку якої може 

опинитися навчальний заклад, керівництво ліцею-інтернату може отримати 

через повідомлення територіального управління з питань НС, а також по 

телебаченню, радіомережі та соціальні спільноти (перед цим централізовано 

подається сигнал “Увага всі!” через вмикання сирен та подачі звукових 

сигналів); 

- після отримання інформації про загрозу виникнення НС провести: 

     а) збір керівного складу й організувати чергування відповідальних осіб; 

    б) уточнити порядок оповіщення й інформування учасників освітнього 

процесу; 

    в) уточнити порядок дій учасників освітнього процесу у випадку 

виникнення НС; 

     г) організувати отримання від управління освіти й управління з питань НС 

міста інформації про наявні обстановку та характер можливої НС; 

    д) уточнити розрахунки щодо захисту учасників освітнього процесу; 

    е) привести в готовність евакуаційні органи, об’єктові невоєнізовані 

формування; 

     і) уточнити порядок управління та взаємодії у випадку виникнення НС; 

     з) підготувати захисні споруди для прийняття людей, організувати 

радіаційне і хімічне спостереження та інші заходи підвищення стійкості 

роботи ліцею-інтернату та недопущення необґрунтованих збитків у випадку 

виникнення НС. 

     4.3. У режимі надзвичайної ситуації 

     У випадку виникнення надзвичайної ситуації: 

- подати (продублювати) сигнал “Увага всім!”, у повному обсязі 

проінформувати учасників освітнього процесу про НС; 

- вжити заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, 

матеріальних засобів і території ліцею-інтернату (радіаційний, 

хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні й 

інші невідкладні роботи); 

- організувати роботу щодо локалізації або ліквідації НС із залученням 

необхідних позаштатних сил і засобів; 

- здійснювати постійний контроль за станом довкілля на території, що 

зазнала впливу наслідків НС; 

- інформувати управління освіти щодо рівня НС та вжиті заходи, 

пов’язані з реагуванням на цю ситуацію. 

     У випадку виникнення надзвичайної ситуації в ліцеї-інтернаті начальник 

ЦЗ  (директор) особисто доповідає або через секретаря повідомляє про факт 

НС керівництву міста через управління освіти по телефону. 

     Погоджує з ним послідовність ліквідації наслідків НС та вводить у дію 

План дій у НС. 

     У неробочий час – командир відділення охорони (охоронець) доповідає 

директору ліцею-інтернату, начальнику штабу ЦЗ, черговим службам міста. 

     У випадку виникнення об’єктових НС, які обмежуються кордонами 



ліцею-інтернату, осередків пожежі, хімічного зараження, особливо 

небезпечної чи токсикологічної інфекції, виявлення неврахованих джерел 

іонізуючого випромінювання та вибухонебезпечних предметів начальник ЦЗ 

про факт надзвичайної ситуації повідомляє: 

- ДСНС – 101; 

- медична служба – 103; 

- начальник управління з питань НС; 

- начальник управління освіти; 

- чергові служби міста. 

     Оповіщення ліцеїстів і постійного складу ліцею-інтернату здійснюється за 

допомогою лілейного дзвоника або чергового по закладу. 

     З отриманням інформації про загрозу та виникнення НС необхідно: 

- з’ясувати характер, оцінити масштаб і зробити прогноз розвитку НС, 

визначити рівень НС; 

- доповісти начальнику ЦЗ ліцею-інтернату про обстановку, що склалася 

на місці загрози чи виникнення НС; 

- визначити обсяги першочергових і наступних заходів, надати 

пропозиції щодо залучення сил і засобів, здійснити організацію робіт 

власними силами, здійснювати контроль за своєчасним виконанням 

запропонованих заходів і готувати звітні документи для доповіді 

начальнику ЦЗ закладу. 

     У режимі надзвичайного стану вживаються заходи, передбачені Законом 

“Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року № 

1550-ІІ: 

- забезпечити стійке функціонування ліцею-інтернату, першочергове 

життєзабезпечення учасників освітнього процесу; 

- здійснити безперервний контроль за станом довкілля в районі 

надзвичайного стану; 

- посилити охорону громадського порядку та об’єктів, що забезпечують 

життєдіяльність учасників освітнього процесу; 

- звітування про розвиток НС вищим органам управління та здійснити 

оповіщення (інформування) учасників освітнього процесу. 

-  

Розділ 5. Організація спостереження, радіаційного, хімічного, медичного 

захисту та евакуації. 

 

     5.1. Організація спостереження 

     З метою своєчасного захисту учасників освітнього процесу від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання та 

реагування на них використовується інформація поста радіаційного та 

хімічного спостереження ОЧС Чернівецького прикордонного загону. 

     5.2. Організація радіаційного та хімічного захисту 

     Радіаційний та хімічний захист спрямований на ліквідацію небезпеки 

ураження та створення умов для виконання завдань в обстановці 

радіаційного та хімічного забруднення. 



     Відповідальний за отримання інформації радіаційної обстановки – 

начальник штабу ЦЗ ліцею-інтернату. 

     Введення в дію режиму радіаційного захисту здійснюється рішенням 

начальника ЦЗ закладу. 

     Спеціальна обробка включає проведення дезактивації, дегазації та 

дезінфекції техніки, іншого майна та матеріальних запасів при зараженні 

радіаційними, отруйними та хімічними небезпечними речовинами і 

бактеріальними засобами, а при необхідності – санітарної обробки людей. 

     Для захисту продуктів харчування та води в ліцеї-інтернаті створено 

матеріальний запас: 

- брезент, плівка, пергаментний папір; 

- ящики, бачки, ємності, які щільно закриваються; 

- бідони (відра) ємністю 10 л; 

- матеріал для герметизації приміщень. 

     5.3. Організація медичного захисту 

     Медичний захист, забезпечення, обслуговування та санітарно-

епідеміологічний нагляд організовуються з метою надання першої медичної 

допомоги постраждалим, їх евакуації у безпечний район (місце) та 

запобігання інфекційним захворюванням. 

     Санітарно-профілактичні, протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи 

проводяться відповідно до вказівок медичної служби міста персоналом 

медпункту, в резерві якого є: 

- засоби надання невідкладної медичної допомоги (перев’язувальний 

матеріал, шини, джгути); 

- знеболювальні засоби й антибіотики, препарати йодної профілактики. 

     Надання першої медичної допомоги здійснюється в порядку само та 

взаємодопомоги із залученням штатного працівника медпункту, вчителів з 

дипломами медичних сестер ЦЗ та ліцеїстів старших класів, що проходять 

навчання з курсу медико-санітарної підготовки. 

     Ліцей має таке медичне майно: 

- санітарні сумки зі спеціальною укладкою; 

- аптечки індивідуальні. 

     Доставка уражених до лікувальних закладів здійснюється бригадами 

швидкої медичної допомоги, а також індивідуальним транспортом. 

     Обстеження приміщень, продуктів харчування та води з метою виявлення 

забруднення й інші санітарно-протиепідемічні заходи проводяться за 

вказівкою органів санітарно-епідеміологічного нагляду.  

     5.4. Організація евакуації 

     Евакуація планується на випадок загрози. 

     Організація евакуації (тимчасового виведення) у безпечні райони 

здійснюється групами ліцеїстів по класах під керівництвом класних 

керівників та вихователів за допомогою автотранспорту (за наявності 

транспортних засобів, що надаються закладу) або пішим порядком. 

     У разі зараження місцевості хімічними радіоактивними речовинами 

застосовуються підручні засоби (хустки, шарфи та ін.) для захисту органів 



дихання. 

     На маршруті виведення учнівських груп виставляються пости реагування 

напрямку руху в кількості чотирьох осіб. 

     З отриманням сигналу про проведення евакуації за розпорядженням 

начальника ЦЗ припиняються заняття, ліцеїстів під керівництвом класних 

керівників та вихователів негайно виводять у безпечний район або займають 

перший поверх ліцею-інтернату. 

     При виникненні НС для укриття учасників освітнього процесу 

використовуються підвальне приміщення. 

 

     Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту. 

 

     Матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту ліцею-інтернату 

здійснюється відповідно заявок до управління освіти за рахунок коштів 

призначених на утримання закладу. 

     Заявки складаються згідно з планом розвитку й удосконалення цивільного 

захисту ліцею-інтернату на поточний рік, в якому передбачаються відповідні 

кошти на виконання таких заходів ЦЗ: 

- попередження виникнення надзвичайних ситуацій; 

- захист учасників освітнього процесу; 

- організація життєзабезпечення; 

- проведення невідкладних робіт; 

- удосконалення навчально-матеріальної бази та пропаганди ЦЗ. 

     План розвитку й удосконалення ЦЗ ліцею-інтернату розробляється 

окремим документом. 

 

     Розділ 7. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії. 

 

     Управління заходами та діями сил цивільного захисту у випадку загрози 

та виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється з робочого місця 

начальника ЦЗ з використанням телефонного зв’язку. 

     З отриманням повідомлення про загрозу виникнення НС необхідно 

здійснити:  

- оповіщення та збір керівного складу (через секретаря в робочий час), 

через чергового охоронця в неробочий час відповідно до схеми 

оповіщення; 

- перевірити зв’язок з міським управлінням освіти; 

- організувати цілодобове чергування відповідальних осіб із числа 

керівного складу. 

     Уточнити: 

- порядок управління та взаємодії при виникненні НС; 

- порядок захисту учасників освітнього процесу; 

- ступінь готовності невоєнізованих формувань; 

- обсяги та порядок забезпечення заходів та дій сил ЦЗ; 

- порядок приведення в готовність евакуаційних органів та проведення 



евакуації учасників освітнього процесу. 

     З отриманням повідомлення про виникнення НС виконати: 

- оповіщення і збір керівного складу та ліцеїстів; 

- вжити заходів щодо їх захисту; 

- організувати проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; 

- ввести цілодобове чергування осіб із числа керівного складу ліцею-

інтернату; 

- встановити взаємодію з управліннями щодо НС та освіти міста. 

     Подання донесень (доповідей) у вищі органи ЦЗ: 

- при виникненні НС – негайно; 

- під час усунення наслідків надзвичайних ситуацій – через кожні 2-ві 

години. 

 

Розділ 8. Реагування на можливі надзвичайні ситуації 

 

8.1. У випадку аварії на АЕС. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

1. Оповістити ліцеїстів і працівників про аварію та 

можливе радіоактивне забруднення місцевості. 

Начальник ЦЗ 

2. Поставити перед працівниками завдання з організації 

захисту ліцеїстів від ураження. 

Начальник ЦЗ 

3. Виставити пост РХС та організувати чергування його 

особового складу. 

Начальник штабу ЦЗ 

4. Організувати всі види забезпечення Начальник ЦЗ 

5. Організувати та провести йодопрофілактику Лікар ліцею-інтернату 

6. Провести додаткову герметизацію житлових 

приміщень 

Завгосп 

7. Прогнозувати радіаційну обстановку за даними поста 

РХС 

НШ ЦЗ 

8. Ввести режим радіаційного захисту НШ ЦЗ 

9. Видати 313 дозиметри згідно з розрахунком НШ ЦЗ 

 

10. 

Згідно із вказівками управління з НС міста 

організувати евакуацію ліцеїстів, працівників і членів 

їх сімей. 

НШ ЦЗ, завгосп 

11. Доповісти управлінню з НС міста про проведення 

евакуаційних заходів. 

Начальник ЦЗ 

 

8.2. У випадку аварії на підприємстві з викидом СДОР та при аваріях під час 

транспортування небезпечних хімічних речовин. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

1. Оповістити ліцеїстів і працівників про можливе 

хімічне ураження. 

Начальник ЦЗ 

2. Здійснити контроль за доведенням до всіх інформації 

про можливе ураження СДОР. 

Начальник ЦЗ 

3. Поставити перед працівниками завдання з організації 

захисту ліцеїстів від ураження. 

Начальник ЦЗ 



4. Негайно вивести всіх із зони ураження у безпечне 

місце 

Класні керівники та 

вихователі 

 

5. 

Залишатися в приміщенні на час проходження 

первинної хмари забрудненого повітря та провести 

його додаткову герметизацію в разі неможливості 

негайного виходу із зони ураження. 

Начальник ЦЗ, класні 

керівники та 

вихователі 

6. Захистити продукти харчування та джерела питної 

води від ураження. 

Завгосп 

7. Організувати контроль за навколишнім середовищем 

складом поста РХС. 

НШ ЦЗ 

8. Прогнозувати можливу хімічну обстановку за даними 

поста РХС та повідомленням відділу з НС міста. 

НШ ЦЗ 

 

9. 

Евакуювати ліцеїстів і працівників у безпечне місце 

після проходження первинної хмари забрудненого 

повітря, якщо евакуацію не проведено раніше. 

Начальник ЦЗ, класні 

керівники та 

вихователі 

10. Надати медичну допомогу ураженим. У разі 

необхідності направити уражених до лікарні.  

Лікар ліцею-інтернату 

11. У разі зараження шкіри та одягу організувати 

санітарну обробку. 

Лікар ліцею-інтернату 

12. Доповісти начальнику відділу НС міського 

управління освіти про виконання заходів і стан справ. 

Начальник ЦЗ або НШ 

ЦЗ 

13. Негайно повідомити районний відділ з НС, МУО та 

санепідемстанцію телефоном. 

Начальник ЦЗ 

14. Вивести ліцеїстів із забрудненого приміщення та 

заборонити вхід до нього. 

Начальник ЦЗ 

15. Провести механічне збирання ртуті (вакуумним 

відсмоктувачем). 

Завгосп 

16. Викликати оперативно-рятувальну службу м. 

Чернівці (тел. 101). 

Завгосп 

17. Відчинити вікна, двері у забрудненому приміщенні 

на провітрювання. 

Завгосп 

18. Організувати демеркуризацію і санітарний контроль 

за її проведенням. 

Начальник ЦЗ, вчитель 

хімії 

19. Здійснити двічі контроль за вмістом парів ртуті з 

інтервалом 7 днів. 

Начальник ЦЗ 

 

20. 

Доповісти начальнику управління з НС та 

начальнику управління освіти про виконання заходів 

і стан справ. 

Начальник ЦЗ або НШ 

ЦЗ 

 

8.3. У випадку виникнення пожежі в ліцеї-інтернаті. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Негайно зателефонувати за номером 101, викликати 

пожежну службу та оповістити особовий склад 

ліцею-інтернату про виникнення пожежі. 

Начальник ЦЗ або 

черговий 

адміністратор 

 

2. 

Евакуювати ліцеїстів та працівників згідно зі схемою 

евакуації у безпечне місце. 

Начальник ЦЗ, класні 

керівники та 

вихователі 

 

3. 

Організувати винесення майна у безпечне місце та 

його надійну охорону, вимкнути електро-

газопостачання. 

Завгосп, 

протипожежна ланка 



 

4. 

Організувати гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння до прибуття пожежної 

служби, увести в дію протипожежну ланку. 

 

Завгосп 

5. Організувати зустріч пожежних підрозділів. НШ ЦЗ 

6. Повідомити управління з НС, управління освіти про 

наслідки і ліквідацію пожежі. 

Начальник ЦЗ 

 

8.4. У випадку виникнення пожежі поблизу ліцею-інтернату. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

1. З’ясувати характер, місце виникнення пожежі та її 

можливі наслідки для закладу. 

Начальник ЦЗ 

2. Викликати пожежну службу та оповістити особовий 

склад про виникнення пожежі. 

НШ ЦЗ 

 

3. 

Організувати чергування з метою гасіння можливого 

розгортання пожежі поблизу ліцею-інтернату. 

Начальник ЦЗ, НШ 

ЦЗ, класні керівники 

та вихователі 

 

4. 

Організувати евакуацію ліцеїстів, працівників, 

перенесення майна у безпечне місце (за 

необхідності). 

Начальник ЦЗ, класні 

керівники та 

вихователі 

 

5. 

Організувати гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння та викликати пожежну 

службу. 

Завгосп 

6. Доповісти управлінню з НС та управлінню освіти про 

виникнення пожежі. 

Начальник ЦЗ 

 

8.5. У випадку снігової заметілі, буревію та інших стихійних лих. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Зібрати працівників, повідомити про обстановку, 

поставити перед ними завдання відповідно до 

розпорядження управління з НС. 

 

Начальник ЦЗ 

2. Організувати укріплення окремих елементів 

будівель. 

Завгосп 

3. Організувати герметизацію приміщень. Завгосп 

4. Підготувати засоби аварійного освітлення. Завгосп 

5. Забезпечити запас питної води, продуктів 

харчування. 

Завгосп, шеф-повар 

6. Ввести на час бурі або іншого стихійного лиха 

режим, який включає вихід із приміщення. 

Начальник ЦЗ 

 

7. 

Проінформувати ліцеїстів та персонал ліцею-

інтернату, надати рекомендації щодо правил 

поведінки в умовах, що склалися. 

 

Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ 

 

8. 

Інформувати міське управління освіти, управління з 

питань НС та ЦЗ міської ради про виконання заходів 

і стан справ. 

 

Начальник ЦЗ 

 

 

 

 



8.6. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій епідеміологічного 

характеру. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Проінформувати управління освіти, управління з 

питань НС та ЦЗ міської ради, міську 

держпродспоживслужбу про виникнення 

захворювань серед особового складу закладу. 

 

Начальник ЦЗ 

 

2. 

Повідомити працівників про обстановку, поставити 

перед ними завдання з виконання заходів та 

рекомендацій органів охорони здоров’я щодо 

профілактики інфекційних захворювань. 

 

Начальник ЦЗ, лікар 

 

3. 

Посилити контроль за дотриманням ліцеїстами 

гігієни та протиепідемічного режиму, станом їх 

здоров’я з метою виявлення захворювань. 

Лікар, класні 

керівники та 

вихователі 

 

4. 

У разі нездужання ліцеїстів або працівників негайно 

ізолювати ліцеїста та працівника й організувати його 

обстеження в разі нездужання. 

 

Лікар 

5. Забезпечити захист продуктів харчування та питної 

води від зараження. 

Завгосп 

6. Організувати лабораторну перевірку наявних запасів 

питної води та продуктів харчування. 

Завгосп 

7. Щоденно проводити дезінфікування приміщень, 

звернути особливу увагу на об’єкти побуту. 

Завгосп 

8. Посилити контроль за регулярним профілактичним 

обстеженням працівників їдальні. 

Лікар 

9. Щоденно доповідати начальнику міського 

управління освіти про захворюваність у закладі. 

Начальник ЦЗ 

 

9. План дій при загрозі або здійсненні терористичного акту проти учасників 

освітнього процесу. 

 

9.1. У випадку виявлення в приміщенні або на території закладу вибухового 

пристрою чи предмета, схожого на нього 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Негайно повідомити чергового МВС м. Чернівці, 

оперативно-рятувальну службу, управління освіти та 

управління НС. 

 

Начальник ЦЗ 

 

2. 

У разі виявлення підозрілого предмета в приміщенні 

організувати негайну евакуацію ліцеїстів та 

персоналу в безпечне місце згідно з планом евакуації. 

НШ ЦЗ, класні 

керівники та 

вихователі 

3. Вжити заходів щодо попередження паніки та 

недопущення випадків травмування. 

Начальник ЦЗ, НШ 

ЦЗ, працівники 

4. До прибуття оперативно-слідчої служби організувати 

охорону місця виявлення підозрілого предмета. 

Начальник ЦЗ 

 

5. 

Забезпечити відключення електроенергії, водо- та 

газопостачання приміщень, вжити заходів щодо 

збереження матеріальних цінностей. 

 

НШ ЦЗ, завгосп 

   



 

6. 

Про результати проведення оперативно-розшукових 

заходів доповісти начальнику міського управління 

освіти, далі діяти за його вказівками. 

 

Начальник ЦЗ 

 

9.2. При отриманні загрози по телефону. 

  
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Терміново повідомити чергового МВС м. Чернівці, 

оперативно-рятувальну службу, управління освіти та 

управління НС. 

 

Начальник ЦЗ 

 

2. 

Організувати негайну евакуацію учасників 

освітнього процесу в безпечне місце згідно плану 

евакуації. 

НШ ЦЗ, класні 

керівники та 

вихователі 

 

3. 

Зафіксувати в письмовій формі зміст і характер 

погрози, особливості передачі (шумовий фон, стать 

особи, яка погрожувала, особливості мовлення – 

тембр голосу, акцент, наявність жаргонізмів, 

професійних та діалектних виразів тощо). 

 

Особа, що отримала 

повідомлення 

 

4. 

Забезпечити безперешкодний під’їзд до закладу 

автомашин оперативно-слідчих органів, швидкої 

медичної допомоги, пожежної охорони тощо. 

 

НШ ЦЗ 

 

5. 

Про результати проведення оперативно-розшукових 

заходів доповісти начальнику управління освіти, далі 

діяти за його вказівками. 

 

Начальник ЦЗ 

 

9.3. При отриманні погрози в письмові формі. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Терміново повідомити чергового МВС м. Чернівці, 

оперативно-рятувальну службу, управління освіти та 

управління НС. 

 

Начальник ЦЗ 

2. Зафіксувати обставини, час та особливості 

отриманого письмового повідомлення. 

НШ ЦЗ 

 

3. 

Забезпечити недоторканність усіх елементів 

кореспонденції та їхнього збереження до моменту 

передачі представникам правоохоронних органів. 

 

Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ 

4. Попередити працівників ліцею про факт отримання 

загрози та виклик оперативно-слідчої групи. 

Начальник ЦЗ 

 

5. 

Забезпечити безперешкодний під’їзд до ліцею-

інтернату автомашин оперативно-слідчих органів, 

швидкої медичної допомоги, пожежної охорони 

тощо. 

 

НШ ЦЗ 

 

6. 

Про результати проведення оперативно-розшукових 

заходів доповісти начальнику управління освіти, далі 

діяти за його вказівками. 

 

Начальник ЦЗ 

 

 

 

 

 



9.4. При захопленні терористами в заручники ліцеїстів або працівників у 

приміщеннях чи на території закладу. 

 
№ з/п Заходи Виконавці 

 

1. 

Забезпечити всіма можливими засобами (по 

телефону, голосом, посильними) термінову передачу 

інформації до правоохоронних органів про 

захоплення заручників. 

 

Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ 

 

2. 

Вжити всіх можливих заходів щодо недопущення 

паніки та вивести за можливості в безпечне місце 

учасників освітнього процесу та працівників, які не 

стали заручниками. 

 

Начальник ЦЗ, НШ ЦЗ 

 

3. 

Не допускати випадків несанкціонованих дій 

працівників ліцею-інтернату, батьків ліцеїстів та 

інших громадян, що не мають відповідних 

повноважень щодо визволення заручників. 

 

Начальник ЦЗ 

 

 

 

 

Начальник штабу ЦЗ:                                                             Руслан ІВАНЮК 


