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від  надзвичайних  ситуацій  шляхом  запобігання таким 

ситуаціям,  ліквідації  їх  наслідків  і  надання  допомоги 

постраждалим у  мирний  час  та  в  особливий період.



 збирання та аналітичне опрацювання інформації про 
надзвичайні ситуації;

 прогнозування та оцінка соціально-економічних 
наслідків надзвичайних ситуацій;

 здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного 
захисту;

 розроблення і виконання законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, дотримання норм і 
стандартів у сфері цивільного захисту;

 розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері 
цивільного захисту;

 розроблення та виконання науково-технічних програм, 
спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям;

ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ



ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (продовження)

 створення, збереження і раціональне 

використання матеріальних ресурсів, необхідних 

для запобігання надзвичайним ситуаціям;

 забезпечення постійної готовності сил і засобів 

цивільного захисту до запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

 навчання населення способам захисту в разі 

виникнення надзвичайних, несприятливих 

побутових або нестандартних ситуацій та 

організація тренувань;

 міжнародне співробітництво у сфері цивільного 

захисту.



ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (продовження):

 оперативне оповіщення населення про виникнення або 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне 

достовірне інформування про обстановку, яка складається, 

та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним 

ситуаціям та подолання їх наслідків;

 організація захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, надання невідкладної 

психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим;

 проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення 

постраждалого населення;

 надання з використанням засобів цивільного захисту 

оперативної допомоги населенню в разі виникнення 

несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;



ОСНОВНІ  ЗАХОДИ  У 
СФЕРІ  ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ



ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

• Оповіщення про загрозу або виникнення НС

• Інформування у сфері цивільного захисту

• Укриття населення у захисних спорудах ЦЗ

• Заходи з евакуації

• Інженерний захист територій

• Радіаційний і хімічний захист населення і 

територій

• Медичний захист, забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення

• Біологічний захист населення, тварин і рослин.

• Психологічний захист населення

• Навчання населення діям у НС



РЕАГУВАННЯ НА  НС ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

• Проведення РіНР

• Гасіння пожеж

• Життєзабезпечення постраждалих

• Проведення відновлювальних робіт

• Соціальний захист постраждалих

1) надання (виплата) матеріальної допомоги 

(компенсації);

2) забезпечення житлом;

3) надання медичної та психологічної допомоги;

4) надання гуманітарної допомоги;

5) надання інших видів допомоги.



ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ

• Моніторинг і прогнозування НС

• Державна стандартизація у сфері ЦЗ

• Експертиза у сфері цивільного захисту

• Сертифікація засобів цивільного захисту

• Державний нагляд (контроль) з питань ЦЗ

• Атестація аварійно-рятувальних служб та 

рятувальників

• Страхування

• Забезпечення техногенної безпеки

• Забезпечення пожежної безпеки



До сил цивільного захисту належать
• 1) Оперативно-рятувальна служба 

цивільного захисту;

• 2) аварійно-рятувальні служби;

• 3) формування цивільного захисту;

• 4) спеціалізовані служби цивільного 
захисту;

• 5) пожежно-рятувальні підрозділи 
(частини);

• 6) добровільні формування цивільного 
захисту



Єдина державна система цивільного захисту
(ЄДС ЦЗ)

• ЄДС  ЦЗ -- сукупність органів управління, сил 

і засобів центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, виконавчих органів рад, 

підприємств, установ та організацій, які 

забезпечують реалізацію державної політики у 

сфері цивільного захисту;

• Єдина державна система цивільного захисту 

складається з постійно діючих функціональних 

і територіальних підсистем та їх ланок.



Функціональні підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту 

• створюються у відповідних сферах 
суспільного життя центральними органами 
виконавчої влади з метою захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій у мирний 
час та в особливий період, забезпечення 
готовності підпорядкованих їм сил і засобів до 
дій, спрямованих на запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації.

• Безпосереднє керівництво діяльністю 
функціональної підсистеми здійснюється 
керівником органу чи суб’єкта 
господарювання, що створив таку підсистему



Територіальні підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту 

• створюються в Автономній Республіці Крим, 

областях, мм. Києві та Севастополі з метою 

здійснення заходів щодо захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій у 

мирний час та в особливий період у 

відповідному регіоні.

• Безпосереднє керівництво діяльністю 

територіальної підсистеми, її ланок 

здійснюється посадовою особою, яка очолює 

орган, що створив таку підсистему, ланку.



Залежно від масштабу і особливостей 
надзвичайної ситуації, що прогнозується 

або виникла, в Україні або в межах 
конкретної її території встановлюється 

один із таких режимів функціонування  ЄДС 
ЦЗ

• повсякденного функціонування;

• підвищеної готовності;

• надзвичайної ситуації;

• надзвичайного стану



Згідно додатку 1 до “Положення
про  єдину державну систему 

цивільного захисту ”введеного в дію 
ПКМУ  від  9.01.2014р  №11

• В МОН створена функціональна 

підсистема навчання дітей дошкільного 

віку, учнів та студентів діям у надзвичайних 

ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДНЗ
• Наказ НЦЗ ДНЗ „Про організацію і ведення ЦЗ в ДНЗ”.

• План дій  (інструкція) органів управління та сил в режимах 

повсякденної        діяльності, підвищеної готовності і 

надзвичайної ситуації (надзвичайного стану).

• Додатки до Плану дій:

– Схема  управління, оповіщення і зв’язку;

– Інструкція черговому вихователю по оповіщенню 

персоналу       ДНЗ в неробочий час;

– План термінової евакуації дітей при виникненні НС;

– Обов’язки посадових осіб ДНЗ при проведенні екстреної 

евакуації;

– План – календар дій ДНЗ в режимах повсякденної 

діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації 

(надзвичайного стану).



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДНЗ
(продовження)

• 4.   Функціональні обов’язки посадових осіб ДНЗ по ЦЗ.

• 5. Наказ НЦЗ ДНЗ „Про підсумки підготовки по ЦЗ за        
минулий  і завдання на наступний навчальний рік”.

• 6.    Наказ НЦЗ ДНЗ „Про проведення „Тижня безпеки дитини” 
і об’єктового тренування з ЦЗ”.

• 7.  Календарний план підготовки „Тижня безпеки дитини” і 
об’єктового тренування з ЦЗ” у ДНЗ.

• 8.  План проведення „Тижня безпеки дитини” і об’єктового  
тренування з ЦЗ” у ДНЗ.

• 9     Документи з підготовки по ЦЗ:

• Програма підготовки працівників ДНЗ, які не входять до 
складу   НФ ЦЗ;

–Розклад занять з ЦЗ;

–Перспективний план підготовки та перепідготовки по  ЦЗ 
персоналу ДНЗ.



НАКАЗ
завідувача – керівника  цивільного захисту 

дошкільного навчального закладу
10 січня 201__р.                                 м.                                               № ___

Про організацію цивільного захисту
•На виконання Кодексу ЦЗ, Положення Про Єдину держану систему цивільного захисту, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.201 4 р. №11, та з метою організації і ведення цивільного 

захисту в дошкільного  навчального закладу

•НАКАЗУЮ:

• Начальником цивільного захисту дошкільного навчального закладу є

• завідувач _____(П.І.П).

•З метою організації цивільного захисту, захисту персоналу і дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, 

підготовки персоналу за програмами ЦЗ призначити:

• спеціально призначеною особою з питань надзвичайних ситуацій – методиста ( методиста – вихователя )  

________ (П.П.П);

• заступником начальника з матеріально-технічного забезпечення – заступника завідувача з господарської 

частини _________ (П.П.П).

•Призначеним посадовим особам з ЦЗ розробити та затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи 

та забезпечити:

–запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження в ДНЗ заходів щодо зменшення збитків та 

втрат у разі їх виникнення;

–оповіщення персоналу навчального закладу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне 

інформування його про наявну обстановку;

–захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів 

захисту від ураження.



Створити комісію з питань надзвичайних ситуацій. Головою комісії призначити ______ ( 

П.І.П.). Окремим наказом затвердити Положення про комісію з надзвичайних ситуацій, 

розробити та затвердити план роботи комісії на навчальний рік.

Створити евакуаційну комісію ( групу ). Головою комісії ( групи ) призначити ______ ( 

П.І.П.).

Для підготовки з питань цивільного захисту працівників ДНЗ створити 2 навчальні групи, 

розробити та затвердити всю необхідну документацію.

У навчальну групу  № 1 включити весь педагогічний та медичний персонал.

У навчальну групу № 2 включити обслуговуючий та технічний персонал.

Призначити керівниками груп:

методиста  ДНЗ – ______________________ керівником групи № 1;

завідуючу господарством ДНЗ – ____________керівником групи № 2.

Заняття розпочати з січня  2010  року.

Заняття зі всіма категоріями працівників проводити згідно з наказами і вказівками 

Міністерства освіти і науки України, а також щорічними Розпорядженнями Голови 

Вінницької обласної державної адміністрації.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на спеціально призначену особу з питань 

надзвичайних ситуацій ДНЗ ______________________.

Завідувач  ДНЗ                                                       (підпис)



НАКАЗ
завідувача – керівника  цивільного захисту 

дошкільного навчального закладу
10 січня 201__р.                                 м.                                               № ___

Про підсумки підготовки з питань  цивільного захисту у 20__ навчальному 

році  та завдання на 20__ навчальний рік

•На виконання Кодексу ЦЗ, Положення Про Єдину держану систему цивільного захисту, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.201 4 р. 

№11,розпорядження Голови обласної державної адміністрації щодо організації 

підготовки та навчання населення Закарпатської  області до дій при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій на 20__ рік, адміністрацією ДНЗ* проводилась 

робота щодо забезпечення готовності керівного складу та невоєнізованих формувань до 

дій у НС техногенного та природного характеру, створення умов захисту дітей та 

працівників від наслідків аварій, катастроф, пожеж та інших факторів ураження.

•Практичне відпрацювання дій учасників виховного процесу за сигналами цивільного 

захисту (ЦЗ) здійснювалося під час проведення Тижня безпеки дитини, за підсумками 

проведення якого був виданий наказ.

•План основних заходів підготовки з ЦЗ у 20__ навчальному році в основному 

виконаний.

(Далі відмічається, якщо ДНЗ перевірявся за станом ЦЗ, то коли, ким, що встановлено у 

ході перевірки, що було зроблено для усунення виявлених недоліків).



З метою поліпшення якості організаційної, практичної і виховної роботи з ЦЗ, 

усунення недоліків, своєчасного вжиття заходів щодо попередження виникнення 

НС та на виконання розпорядження Голови обласної державної адміністрації 

щодо організації підготовки та навчання населення Закарпатської області до дій 

при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій на 201__рік

Н А К А З У Ю:

1.Основним завданням ЦЗ ДНЗ* у 2010 навчальному році вважати його 

готовність до дій за призначенням при загрозі та виникненні НС техногенного та 

природного характеру.

2.Спеціально призначеній особі з питань надзвичайних ситуацій (посада) 

уточнити документи з ЦЗ відповідно до вимог керівних документів

3.Створити діяльні умови захисту учасників навчального процесу від наслідків 

НС.

4.Продовжити роботу з вдосконалення та забезпечення навчально-матеріальної 

бази ЦЗ.

5.Підготовку працівників  дошкільного навчального закладу з питань ЦЗ 

організувати згідно вимог керівних документів.

6. Продовжити роботу щодо залучення працівників системи ЦЗ України до участі 

в проведенні батьківських зборів, конкурсів, вікторин тощо з метою навчання 

дітей основам безпечної життєдіяльності.



7. Провести Тиждень безпеки дитини  (за окремим графіком).

8. Вихователям  усіх  груп  поновити та доповнити  матеріали куточків з 

безпеки  життєдіяльності.

9.Старшій медичній сестрі зробити запас медикаментів першої необхідності,  

соди та лимонної кислоти.

10.  Завідуючий господарством  ДНЗ перевірити стан  проти пожежного інвентаря 

.

11. До ___  - інформувати управління освіти про результати проведення Тижня 

безпеки дитини .

12. До ___ - інформувати управління освіти про результати підготовки з ЦЗ за ___ 

навчальний рік.

13. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціально призначену особу з 

питань НС ____.

Завідувач  ДНЗ                                                     (підпис)

* Рекомендується вказувати повну назву дошкільного навчального закладу



НАКАЗ
завідувача – керівника  цивільного захисту 

дошкільного навчального закладу
10 січня 201__р.                                 м.                                               № ___

Про затвердження Положення про комісію

з питань надзвичайних ситуацій

З метою вдосконалення роботи з питань захисту працівників та дітей 
дошкільного  навчального закладу від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення безпосереднього 
керівництва реагування на надзвичайну ситуацію або загрозу її 
виникнення 

Н А К А З У Ю:

Затвердити Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій.

Головою комісії призначити ___________ прізвище, ініціали.

Голові комісії визначити її персональний склад, здійснити розподіл 
обов’язків між членами комісії, спланувати роботу комісії.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

• Завідувач  ДНЗ                                                       (підпис)



ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань надзвичайних ситуацій

1.Комісія з питань надзвичайних ситуацій  (далі - Комісія) є 
постійно діючим органом, який координує діяльність 
структурних підрозділів  дошкільного навчального закладу *, 
пов’язану з безпекою та захистом працівників, дітей і території, 
а також реагування на надзвичайні ситуації природного і 
техногенного походження.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, іншими нормативно-правовими 
документами, наказами Управління (відділу) освіти, завідувача 
дошкільного навчального закладу  та цим Положенням.

3.Основними завданнями Комісії є:

– координація діяльності структурних підрозділів 
дошкільного навчального закладу, пов’язаної з 
функціонуванням об’єктової підсистеми Єдиної державної 
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру;

– організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій об’єктового масштабу.



4.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденної діяльності:

готує і подає завідувачу дошкільного навчального закладу  пропозиції 

щодо визначення обов’язків у цій сфері посадових осіб із числа 

адміністрації;

координує діяльність структурних підрозділів  закладу з питань 

розроблення та виконання заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, забезпечення захисту працівників та дітей, сталого 

функціонування ДНЗ, зменшення можливих матеріальних витрат у разі 

виникнення надзвичайної ситуації;

б) у режимі підвищеної готовності:

вживає заходів до активізації роботи, пов’язаної з веденням 

спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, 

обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них 

територій, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної 

ситуації та її масштабів;

організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту працівників, 

дітей і  території від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного 

функціонування закладу;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації об’єктового рівня;



5.Комісії надається право:

застосовувати сили і засоби закладу, призначені виконувати завдання із 

запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

давати відповідні доручення керівникам підрозділів невоєнізованих 

формувань;

запитувати від місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, 

необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

звертатися, у разі потреби, до місцевих органів виконавчої влади з питань 

залучення додаткових сил і засобів для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру;

розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних 

ситуацій та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної 

або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні 

надзвичайної ситуації.

6.Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови – за його 

дорученням один із заступників. Голова Комісії і його заступники 

призначаються наказом завідувача закладу.

Загальний склад Комісії затверджується завідувачем закладу, 

персональний – визначається головою Комісії



Голова Комісії має право:

залучати до ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації будь-які 

рятувальні, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби закладу відповідно до 

законодавства;

приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на надзвичайну 

ситуацію;

вносити пропозиції завідувачу ДНЗ про заохочення (нагородження) осіб, які внесли 

значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, 

ліквідацію їх наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої повноваження 

своїм заступникам.

7.Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного разу на 

квартал. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з 

числа присутніх її членів і оформляється протоколом, який підписується головою та 

секретарем Комісії.

8..Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання 

керівниками підрозділів дошкільного навчального закладу.

До виконання завдань Комісії можуть залучатися у встановленому порядку 

спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності вирішуваних питань.

Голова Комісії з питань НС ДНЗ *                                         (підпис) 

* Рекомендується вказувати повну назву дошкільного навчального закладу



ІНСТРУКЦІЯ
по організації заходів ЦЗ  в ДНЗ  для попередження НС  

та діях в НС
(Затверджується  начальником Управління освіти та погоджується з  начальником 

Управління з питань НС)
• РОЗДІЛ І.

• Дії персоналу дитячого садка за сигналом “Увага всім!” завідуюча або чергова по дитячому садку, 
почувши або отримавши сигнал “Увага всім!” негайно доводять його до всього постійного складу.

• По цьому сигналу:

• терміново включити радіо, радіотрансляційні і телевізійні приймачі для прослуховування 
екстреного повідомлення і в подальшому діяти у відповідності з вказівками оперативного чергового 
управління з питань НС;

• вихователям і няням швидко одягнути дітей, видати їм засоби індивідуального захисту, що є в 
наявності і в залежності від обстановки впродовж _______ хвилин вивести з приміщення і сховати в 
захисній  споруді _____________ згідно розрахунку;

• завідуюча і вихователі зобов язані перевірити наявність дітей при їх одяганні та укритті в захисній 
споруді, організувати їх харчування і відпочинок;

• медичній сестрі __________________ взяти з собою необхідні медикаменти, прев язочний матеріал 
(бинти, вату) і і укритись в захисній споруді в готовності надати  дітям першу медичну допомогу;

• повару _______________ виключити електричні (газові) плити і разом з робітниками кухні взяти з 
собою необхідні запаси води, продуктів харчування, посуд для забезпечення дітей у сховищі;

• завідуюча і чергова по дитячому садку контролюють виконання співробітниками обов язків по 
укриттю дітей і доповідають про виконання заходів ЦО в управління освіти за телефоном 
________________  та в управління НС       за телефоном ________________.

• 2. Дії персоналу дитячого садка за сигналом “Відбій”: завідуюча дитячим садком дає вказівку 
на вивід дітей зі сховища тільки з дозволу управління з питань НС. При необхідності звертається до 
районної адміністрації про виділення сил і засобів для ліквідації наслідків НС 



РОЗДІЛ ІІ.

Заходи при загрозі виробничих аварій, катастроф та стихійних лих.

Завідуюча дитячим садком, отримавши розпорядження на проведення підготовчих заходів ЦО, організовує 

оповіщення (додаток 2) і збір співробітників, доводить обстановку і ставить завдання на:

приведення в готовність захисної споруди, що є (або підвального приміщення, що підходить);

герметизацію приміщення, що виділено для укриття дітей;

підготовку до видання дітям і постійному складу засобів індивідуального захисту, що є;

підготовку до відселення (евакуації) дітей в пункти тимчасового розміщення;

готовність постійного складу до передачі дітей батькам.

Контролює виконання завдань, що поставлені, організовує чергування по дитячому садку, уточнює списки 

евакуйованих (додаток 4).

2. Завідуючому господарством ________________ при наявності захисної споруди:

в продовж ________ годин підготовити  захисну споруду для прийому дітей;

закласти в захисну споруду продукти харчування, воду, медикаменти та інше необхідне майно для дітей;

за особовим розпорядженням отримати по довіреності для постійного складу на пункті видачі Управління 

освіти за адресою ________________________________

______________________________________________________________________ протигазів ГП – 5 

_________  шт.  (відповідальна ___________________________)

3.Завідуюча (вихователь-методист) дитячого садка дає вказівку вихователям по роз ясненню 

дітям необхідності їх укриття в захисній споруді, одяганні ЗІЗ.

4.Вихователям, няням і обслуговуючому персоналу

група № 1___________________________

група № 2___________________________

група № 3___________________________

отримати у завідуючого господарством ________________________ на склад групи ЗІЗ, що є;

виготовити ватно – марлеві пов язки, яких не вистачає;

уточнити місця розміщення груп в захисній споруді та шляхи слідування до неї;

скласти списки для передачі дітей батькам;

підготувати документи для подання  в Управління освіти. 



При загрозі терористичного акту

З метою попередження терористичного акту необхідно:

тримати закритими всі запасні двері;

поставити дзвінок на вхідні двері і обладнати їх глазком і англійським замком;

не допускати сторонніх осіб в будинок і на територію дитячого садка;

перевіряти територію перед виходом дітей на прогулянку;

не дозволяти дітям в період прогулянки брати у незнайомих людей речі, пакети тощо і не 

підходити до них.

При знаходженні підозрілих речей або загрозі вибуху терміново вивести дітей і співробітників з 

будинку в безпечне місце і доповісти в органи міліції і черговому Управління НС.При прибутті 

оперативної групи діяти за їх вказівками.

РОЗДІЛ ІІІ.

Захист при виробничих аваріях, катастрофах та стихійних лихах. 

Найбільш небезпечними об єктами для дитячого садка є:

хімічно – небезпечні (консервний завод, молокозавод, і т.і.);

пожежо – вибухонебезпечні (нафтобаза, АЗС, і т.і.).

При отриманні інформації про виникнення аварії на хімічно – небезпечному об єкті:

завідуюча дитячим садком негайно оповіщає постійний склад і організовує виконання команд і 

розпоряджень відділу з питань НС  та цивільного захисту населення району (міста), області.

Якщо діти знаходились на прогулянці, то необхідно завести їх у приміщення, а якщо спали, то 

розбудити і одягнути їх.

Провести герметизацію виділених приміщень шляхом ущільнення дверних та інших отворів, 

відключити вентиляцію і розмістити дітей.



Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації рішення на відселення 

(евакуацію) дітей приймає:

на регіональному рівні  - голова обласної держадміністрації;

на місцевому рівні – голова райдержадміністрації;

на об єктовому рівні – керівник об єкту.

Відселення (евакуація) дітей і персоналу в місце (пункт) тимчасового відселення 

(далі ПТВ) здійснюється за маршрутами (напрямками), які визначає управління 

(відділ) з питань НС та цивільного захисту населення району (міста) або службою 

охорони громадського порядку району (міста). 

Для вивозу дітей і персоналу використовується міський (районний) наземний 

транспорт: спеціально виділені автобуси від автомобільного підприємства 

___________________________ тел. _____________ .

Відповідальний за зустріч автотранспорту  ____________________________ .

Дітям видають найпростіші засоби індивідуального захисту. Приміщення дитячого 

садка здається під охорону міліції. На вхідні двері чіпляється табличка з інформацією 

для батьків про місце знаходження дітей:

(

Діти і працівники
тимчасово знаходяться в ПТВ 

(школа № 3 ........................................
вул..   ........................................ буд.. № 
................тел. для довідок  
.........................................)



Завідуюча дитячим садком  про зміни обстановки доповідає в управління 

освіти по тел. _____________ , у відділ з питань НС та цивільного 

захисту населення міста (району) по тел. ____________ . 

Додатки:

План - схема розташування (знаходження) небезпечних об єктів;

Схема оповіщення працівників дитячого садка;

Розрахунок укриття в захисній споруді;

Списки дітей на передачу  батькам;

Відомість на видачу засобів індивідуального захисту;

Списки евакуйованих (тих, хто евакуйовується) працівників.

Завідуюча дитячим садком №  ______

________________

(підпис








