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ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Російсько-української гуманітарної гімназії
Деснянського району м. Києва на 2015 рік
№
з/п
1

Заходи

Особи, відповідальні за
проведення

Працівники, які
залучаються до роботи

Термін
проведення

2

3

4

5

1с Організаційні заходи
1.1

Збір керівного складу (штабу) щодо вивчення
нормативно-правової бази ЦЗ
Проаналізувати стан роботи з питань цивільного
захисту за 2014 рік

1.2 Провести засідання комісії з питань надзвичайних
ситуацій

1.3 Інструктивно-методичне заняття членів
добровільних формувань цивільного захисту
(ланок, постів, груп) щодо техногенного та
протипожежного захисту навчального закладу

Начальник ЦЗ Савченко
Д.В.
Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.

Члени штабу ЦЗ
гімназії

20.02.2015

Начальник ЦЗ Савченко
Ц.В.
Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.
Голова комісії з НС

Члени штабу ЦЗ
Члени комісії з НС

16.01.2015

Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.

27.03.2015
Командири
добровільних
формувань цивільного
захисту

при необхідності

Відмітки
про
виконання
6

1.4 Збір членів штабу ЦЗ гімназії щодо техногенного Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.
захисту у весняний иаводконебезпечний період
Інструктивно-методичні заняття з працівниками ЗНЗ
щодо забезпечення захисту учнів та працівників ЗНЗ Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.
у весняний иаводконебезпечний період
1.5 Інструктивно-методичні заняття з працівниками ЗНЗ Начальник штабу ЦЗ
щодо забезпечення захисту учнів та працівників ЗНЗ Костюченко В.П.
у літній оздоровчий період.
1.6 Привести у відповідність до вимог Кодексу
цивільного захисту України документи з питань
цивільного захисту

Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.

1.7 Перевірити та узгодити План евакуації та документи Начальник штабу ЦЗ
евакуаційної комісії відповідно до постанови КМУ Костюченко В.П.
від 30.10.2013 №841

Штаб ЦЗ гімназії

27.02.2015

Працівники гімназії
Штаб ЦЗ гімназії

22.05.2015

І-ІІ квартал
Члени штабу ЦЗ
Командири
добровільних
формувань цивільного
захисту
Березень
Члени евакокомісії

До 10.06.2015

1.8 Перевірка стану ЦЗ в гімназії

Начальник ЦЗ Савченко Д.В Працівники гімназії
Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.

1.9 Перевірка готовності закладу до осінньо-зимового
сезону

Начальник ЦЗ Савченко Д.В Заступник начальника До 23.10.2015
ЦЗ з матеріальноНачальник штабу ЦЗ
технічного
Костюченко В.П.
забезпечення
Техперсонал

2. Удосконалення системи керівництва, оповіщення і зв’язку

2.1 Провести тренування з оповіщення керівного складу
гімназії, членів добровільних формувань,
техперсоналу за допомогою мобільного зв’язку,
попереджувальних сигналів
2.2 Відкоригувати документацію з оповіщення після
проведення тренувань

Начальник ЦЗ Савченко Д.В Члени штабу ЦЗ
Члени ланки зв’язку
Командир ланки зв’язку
Працівники гімназії
Кучеренко С.К.
Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.
Командир ланки зв’язку
Кучеренко С.К.

Члени ланки зв’язку

Щокварталу

Березень

3. Навчання з цивільного захисту

Начальник штабу ЦЗ
3.1 Провести спеціальне об’єктове навчання
Костюченко В.П.
(тренування) з цивільного захисту гімназії:
«Робота керівного складу, особового складу служб і
формувань цивільного захисту у ході підготовки та
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під час
осінньо- зимового періоду»

Працівники гімназії 23.10.2015

3.2 Забезпечити підготовку керівного складу органів Начальник ЦЗ
управління
цивільного захисту в Інституті Савченко Д.В.
державного управління у сфері цивільного захисту

Керівний склад ЦЗ
гімназії

За графіком

підготовку
фахівців
формувань Начальник ЦЗ
3.3 Забезпечити
цивільного захисту в Навчально-методичному Савченко Д.В.
центрі
цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності міста Києва

Керівники
добровільних
формувань

За графіком

3.4 Організувати навчання всіх категорій працівників Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.
гімназії у 2015 навчальному році

Працівники гімназії Протягом року

інструктивно-методичне
заняття
3Начальник ЦЗ
3.5 Провести
керівниками груп навчання з цивільного захисту Савченко Д.В.
добровільних формувань гімназії

Керівники
добровільних
формувань

27.02.2015

3.6 Організувати викладення інформації і матеріали з Начальник штабу ЦЗ
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Костюченко В.П.
Керівники невоєнізованих
людини на інформаційних куточках і стендах
формувань
3.8 Провести практичні заняття «Пожежна безпека.
Цивільний захист»
3.9 3 питань формування та реалізації державної
політики у сфері ЦЗ працівників ЗНЗ проведення:
- консультацій з працівниками ЗНЗ;
- зборів, зустрічей з працівниками;
електронних консультацій та ін.
- обговорення проектів нормативно-правових актів,
проектів державних і регіональних программ

Працівники гімназії Березень-квітень

Відповідальний за Пожежну Працівники гімнізії 20.02.2015
безпеку в гімназії ЗДАГР
Костюченко В.П.
Працівники гімназіїПротягом року
Штаб ЦЗ

4. Захист учасників навчально-виховного процесу

4.1 Ремонт систем водо-, тепло-, електропостачання

ЗДАГР Костюченко В.П.

Червень
Оперативнорятувальна служба Липень
при необхідності
району
До 01.04.2015р.

Начальник штабу ЦЗ
4.2 Уточнення порядку взаємодії з оперативноКостюченко В.П.
рятувальною службою району
5. Організація життєзабезпечення учасників навчально-виховного процессу у випадку винекнення аварій, катастроф, стихійних лих
5.1 Проведення розрахунку на потреби гімназії по видам Начальник ЦЗ Савченко Д.В Керівний склад ЦЗ Лютий
гімназії
життєзабезпечення
5.2 Створення запасів (ємність для води, мішки
поліетиленові, ящики для продуктів)

Начальник штабу ЦЗ,
ЗДАГР
Костюченко В.П.

при необхідності

6. Забезпечення готовності цивільного захисту ЗНЗ до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

6.1 Підтримання добровільних формувань в готовності
до дій у НС

Начальник ЦЗ Савченко Д.В Працівники гімназії постійно
Керівний склад ЦЗ гімназії

7. Організація підготовки постійного та змінного складу гімназії

7.1 Участь в Тижнях БЖД та у районних заходах ЦЗ

7.2 Навчання учнів за програмами:
- учнів 1-8 класів з програми «Основи
здоров’я»
7.3 Систематичне проведення роз’яснювальної роботи,
бесід з БЖД (пожежна безпека, поведінка на воді,
вживання дарів природи, правила поведінки в
небезпечних місцях, правила поведінки при
виникненні НС)

Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.

Вчителі
Директор гімназії
класоводи 1-4 клас, класні
керівники 5-8 клас

Згідно з планом
Всі учасники
Управління освіти
навчальновиховного процесу
гімназії
Учні

Згідно з Навчальним
планом

Постійно
Всі учасники
навчальновиховного процесу
гімназії

7.4 Проведення спеціальних занять з особовим складом Начальник ЦЗ Савченко Д.В Працівники гімназії За графіком
Начальник штабу ЦЗ
формувань
Костюченко В.П.
10.04.2015
Начальник ЦЗ Савченко Д.В Всі учасники
7.5 Проведення Дня ЦЗ
Начальник штабу ЦЗ
навчальновиховного процесу
Костюченко В.П.
гімназії

7.6 Проведення практичних занять з дисципліни
«Охорона праці»

В.о. спеціаліста з ОП
Гранкіна Л.А.

Працівники гімназії За графіком

8. Удосконалення матеріальної бази цивільного захисту

Перевірити наявність, стан та умови зберігання Начальник штабу ЦЗ
засобів
індивідуального захисту, які зберігаються на Костюченко В.П.
8.1
складі ЦЗ для структурних підрозділів

Гімназія

Лютий

майна Начальник штабу ЦЗ
Костюченко В.П.

Гімназія

Березень-квітень

8.3 Перевірити стан, умови зберігання, готовність до Начальник штабу ЦЗ
застосування резерву матеріально-технічних засобів Костюченко В.П.
для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Гімназія

Травень

Провести інвентаризацію
цивільного захисту

спеціального

8.2

9. Подання звітності з питань цивільного захисту

9.1 Розробити та подати до Управління з питань
надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації:
Начальник ЦЗ Савченко
План основних заходів цивільного захисту ЗНЗ Д.В.
Гімназія
на 2015 рік
Начальник штабу ЦЗ
План першочергових заходів та робіт на об’єктах Костюченко В.П.
і територіях з ризиком виникнення надзвичайних
ситуацій на 2015 рік
9.2 Надавати до Управління з питань надзвичайних
ситуацій Деснянської районної в місті Києві Начальник штабу ЦЗ
державної адміністрації доповіді та звіти згідно з Костюченко В.П.
Табелем термінових донесень

Начальник штабу цивільного захисту

Січень

За вимогою

(В.П. Костюченко)

