
 
 

КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 
20750 ,Смілянський район, с.Куцівка, вул. Шевченка ,18 тел.9-27-48,  e-mail:  kycivka@ukr.net 

 

      

 

НАКАЗ 

 

03.01.2017  № 2  

 

Про організацію роботи з 

цивільної оборони 

 

 

   Згідно з вимогами Закону України «Про цивільну оборону України», 

Положення про цивільну оборону України, Положення про Міністерство 

України з питань надзвичайних ситуацій та інших документів з цього питання  

 

НАКАЗУЮ: 

1. З 03.01.2017 року розпочати навчальний рік з ЦО і завершити його 30.12.2017 

року. 

2. Взяти до відома, що начальником цивільної оборони школи є Кердань Є.В. – 

директор школи.  

3. Створити штаб цивільної оборони школи з метою організації і ведення 

цивільної оборони, організації захисту персоналу за програмами ЦО, у складі; 

Колташов І.С. – начальник штаба ЦО заступник начальника ЦО; 

Колісник В.І. – заступник начальника штабу ЦО з евакуації; 

Кравець С.М. – помічник начальника штабу ЦО. 

4. Створити формування ЦО у складі: 

- група охорони громадського порядку, командир Бутрик Н.В.; 

- ланка пожежегасіння, командир Коломієць С.А.; 

- санітарний пост, командир Кошик О.С.; 

- група видачі ЗІЗ, командир Волошин Л.А. 

5. Затвердити функціональні обов’язки: 

5.1. Начальника ЦО школи (додаток 1). 

5.2. Начальника штабу ЦО школи (додаток 2). 

5.3. Командирів і членів постів (додатки 3-5). 

6. Призначеним посадовим особам з ЦО до 10.01.2017 розробити та 

представити на затвердження необхідні документи і плани дій та забезпечити:  

- запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів щодо 

зменшення збитків та витрат в разі їх виникнення; 



- оповіщення учасників навчально-виховного процесу школи про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час і постійне 

інформування його про наявну обстановку в зоні лиха 

- захист персоналу від наслідків  аварії, катастроф, великих пожеж, стихійного 

лиха техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру і 

застосування засобів захисту від ураження.  

- підготовку керівного складу цивільної оборони, навчання особового складу 

невоєнізованих формувань, учасників навчально-виховного процесу, 

користуванню засобами індивідуального захисту та правильним діям за 

сигналами оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації.  

7. До навчання з ЦО залучити всіх працівників школи протягом всього 

навчального року. 

8. Визначити обов’язкові документи для виконання: 

- наказ про організацію ЦО; 

- підсумковий наказ за минулий рік і завдання на новий навчальний рік з ЦО; 

- календарний план основних заходів ЦО у разі загрози та виникнення 

виборчих аварій, катастроф, стихійних лих. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи Пустовойтенко Т.М. 

 

Директор школи                                                    Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені 

__________  Колташов І.С                   __________   Кошик О.С 

__________  Колісник В.І                    __________   Волошин Л.А 

__________  Кравець С.М 

__________  Бутрик Н.В 

__________  Коломієць С.А 

                                                                              



Додаток 1 

                                                                             до наказу  від 03.01.2017 № 2 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова ПК_________Л.А. Волошин       Начальник ЦО________Є.В.Кердань  

03.01.2017                                                   03.01.2017           

 

Інструкцій № 1 

Функціональні обов’язки начальника ЦО 

Начальнико ЦО Куцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є 

директор Кердань Євген Володимирович. Він несе особисту відповідальність за 

постійно готовність школи до функціонування в умовах надзвичайної ситуації 

(надзвичайного стану), за забезпечення засобами колективного  та 

індивідуального захисту, за підготовку учасників навчально-виховного процесу 

до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях. 

Начальник ЦО Кердань Євген Володимирович відповідно до чинного 

законодавства щодо ЦО має приймати обґрунтовані рішення про: 

- розроблення плану дій органів управління школи в режимі повсякденної 

діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і 

воєнного стану та введення його  в дію згідно зі встановленим порядком; 

- організацію управління ЦО, здійснення в установленому порядку 

оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації,  інформацію 

особового складу: про характер розвитку надзвичайної ситуації та вжиті 

заходи, порядок взаємодії з потенційно-небезпечними об’єктами та 

місцевими органами держаної адміністрації;  

- створення в школі формувань ЦО. Укомплектування їх особовим складом; 

- забезпечення завчасного проведення заходів ЦО; 

- організацію та проведення в установленому порядку евакуаційних заходів; 

- проведення заходів захисту продуктів харчування, води, джерел 

водопостачання, що є в школі, від радіоактивного, хімічного та біологічного 

зараження; 

- підготовку керівного складу, штабу і формувань ЦО школи, а також 

працівників, які не входять до складу формувань, до захисту і дій в 

надзвичайних ситуаціях; 

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у школі. 

Начальник ЦО створює штаб ЦО школи, що здійснює організацію 

навчально-виховного процесу з підготовки до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій у мирний час та в особливий період. 

 

 

З інструкцією ознайомлений______________________________________ 

 



  

Додаток 2 

                                                                             до наказу  від 03.01.2017 № 2 

 

«ПОГОДЖЕНО»                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова ПК_________Л.А. Волошин       Начальник ЦО________Є.В.Кердань  

03.01.2017                                                   03.01.2017           

 

Інструкцій № 2  

Функціональні обов’язки начальника штабу ЦО Колташов І.С. 

Начальником штабу ЦО школи є вчитель фізичної культури Колташов Ігор 

Сергійович. У разі необхідності начальник штабу може віддавати 

розпорядження з питань ЦО від імені начальника ЦО підпорядкованим йому 

посадовим особам з обов’язковим і негайним інформуванням начальника ЦО 

про віддані розпорядження. 

Начальник штабу ЦО школи: 

- організовує своєчасне планування підготовки ЦО; 

- контролює виконання планових і поточних завдань ЦО; 

- організовує перевірку стану ЦО в структурних підрозділах навчального 

закладу; 

- своєчасно доводить до виконавців рішення начальника ЦО та контролює 

їх виконання; 

- організація розробки та щорічного корегування плану дій в режимах 

повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, 

надзвичайного стану школи, перспективного та поточного планування заходів 

ЦО і контролю за їх виконання; 

- підготовка пропозицій начальнику ЦО щодо комплектування формувань 

ЦО школи особовим складом; 

- планування й організація підготовки формувань ЦО, учасників 

навчально-виховного процесу, які не входять до складу формувань; 

- організацію управління ЦО, здійснення в установленому порядку 

оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації,  інформацію 

особового складу: про характер розвитку надзвичайної ситуації та вжиті заходи, 

порядок взаємодії з потенційно-небезпечними об’єктами; 

- організація пропаганди знань, популяризація умінь та навичок з питань 

ЦО шляхом створення тематичних класів, куточків, виставок, змагань за 

нормативами і питаннями щодо дій в умовах надзвичайних ситуаціях. 

 

 

З інструкцією ознайомлений______________________________________ 



                                                                             Додаток 3 

                                                                             до наказу  від 03.01.2017 № 2 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                     Начальник ЦО________Є.В. Кердань  

                                                                     03.01.2017            

 

Інструкцій № 3  

Функціональні обов’язки особового складу групи охорони громадського 

порядку 

Група охорони громадського порядку при школі створюється з учителів та 

учнів старших класів. 

Командир групи зобов’язаний: 

- знати склад формування (ланку охорони – 8 осіб, ланку патрулів – 6 

осіб) його завдання та можливості; 

- знати рівень підготовки моральні та ділові якості підлеглих; 

- постійно удосконалювати особисту підготовку з ЦО, проводити з 

особовим складом заняття із загальної та спеціальної підготовки; 

- уміло керувати роботою групи, постійно підтримувати  взаємодію з 

різними формуваннями; 

- рішуче та енергійно домагатися виконання поставлених завдань, 

проявити ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати 

рішення відповідно до обстановки, не чекаючи наказу старших 

начальників 

 

Начальник штабу ЦО____________________ 



                                                                             Додаток 4 

                                                                             до наказу  від 03.01.2017 № 2 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                     Начальник ЦО________Є.В. Кердань  

                                                                     03.01.2017            

 

 

Інструкцій № 4  

Функціональні обов’язки командира ланки пожежогасіння 

 

Командир ланки зобов’язаний: 

- знати особливості об’єкта школи та території, що прилягає, засоби 

гасіння пожежі, місця розгортання протипожежних засобів і забору 

води; 

- своєчасно й точно виконувати накази та розпорядження начальника 

штабу ЦО; 

- підтримувати порядок і дисципліну серед підлеглих, проводити з 

ними заняття; 

- уміло керувати роботою ланки; 

- знати і суворо дотримуватися правил безпеки під час робіт; 

- після сигналу «Увага всім!» прибути до начальника ЦО або 

начальника штабу для одержання завдання 

 

 

Начальник штабу ЦО ____________________________ 



                                                                             Додаток 5 

                                                                             до наказу від 03.01.2017 № 2 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                     Начальник ЦО________Є.В. Кердань  

                                                                     03.01.2017            

 

Інструкцій № 5 

Функціональні обов’язки особового складу санітарного поста 

 

Начальник поста зобов’язаний: 

- знати склад поста, його завдання та можливості; 

- постійно вдосконалювати особисту підготовку з медичних знань, 

проводити з особовим складом поста заняття із загальної та 

спеціальної підготовки; 

- уміло керувати роботою поста; 

- рішуче та енергійно домагатися виконання поставлених завдань, 

проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати 

рішення відповідно обстановки. 

 

 

Начальник штабу ЦО ___________________ 

 

 


