
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З  

м. Київ 
 03.04.  2014                       № 318 

 
 
 
 
Про затвердження Плану основних  
заходів цивільного захисту  
Міністерства освіти і науки  України на 2014 рік 
 
 

З метою виконання підпунктів 1, 2, 3 пункту 3 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12 лютого 2014 р. № 80-р «Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту на 2014 рік» 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Міністерства 

освіти і науки України  на 2014 рік (далі – План заходів), що додається. 
2. Структурним підрозділам Міністерства відповідно до компетенції,  

Міністерству освіти і науки,  молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 
департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальним закладам, 
підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління 
Міністерства: 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів; 
2.2. Подати Міністерству освіти і науки України : 

- інформацію про хід виконання Плану заходів у першому півріччі - до 
25 червня 2014 р., за рік - до 15 грудня 2014 р.; 

- пропозиції до проекту Плану основних заходів цивільного захисту 
Міністерства освіти і науки України  на 2015 рік - до 20 червня 2014 року. 

2.3. Організувати та провести в січні-лютому 2015 року збори керівного 
складу цивільного захисту підпорядкованих ланок щодо підведенням підсумків 
роботи у 2014 році та визначення основних завдань на 2015 рік. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Міністр                                                                                                         С. М. Квіт
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                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                             Наказ Міністерства освіти і науки України  

                                                                                                                                                        від_04.04._______   2014 р.  № _318________.  

ПЛАН 
основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2014 рік 

 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1 2 3 
Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Продовження проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту (пункт 4 Плану 
основних заходів цивільного захисту, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
12 лютого 2014р № 80-р) 

Штаб цивільного захисту, департамент 
вищої освіти, департамент   професійно-
технічної освіти; Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських 
держадміністрацій, професійно-технічні та 
вищі навчальні заклади  

до 15 грудня 

Органи управління освітою у: 
 

  

Кіровоградській області березень 
Тернопільській області березень 

2. Вивчення стану організації, надання методичної 
допомоги у проведенні технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту (пункт 5) 

Хмельницькій області квітень 
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

  3. Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до 
застосування технічних засобів систем оповіщення органів 

Департамент економіки та фінансування, 
управління бухгалтерського обліку і 

до 15 грудня 
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управління цивільного захисту та населення (пункт 9) звітності,  департамент управління справами; 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій   

  4. Ведення Державного реєстру потенційно небезпечних 
об’єктів (пункт 10) 

Штаб цивільного захисту; Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій  

до 15 грудня 

   5.  Розроблення та здійснення комплексу організаційних 
і практичних заходів щодо запобігання виникненню  
(пункт 11) 

  

1) надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час 
льодоходу, повені та паводків 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій  
  

лютий-травень 

2) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях 
протягом пожежонебезпечного періоду 

  Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій   

квітень - жовтень 

3) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій   

    ІІ квартал 
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Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів 
єдиної державної системи цивільного захисту 

6. Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (із 
урахуванням розподілу функцій оперативного реагування 
на надзвичайні ситуації державного рівня між 
центральними органами виконавчої влади) (пункт 13) 

Штаб цивільного захисту; головний 
спеціаліст з безпеки життєдіяльності; 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій за участі органів 
місцевого самоврядування 

серпень- вересень 

Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту 
7. Проведення (пункт 17)   
1) перевірки стану реалізації державної політики у сфері 
цивільного захисту та організації роботи з питань 
техногенної і пожежної безпеки: 

Місцеві органи управління освітою, 
установи та заклади освіти і науки 
 
комплексної у: 

 

Чернігівській області квітень 
Вінницькій області травень 
Сумській області червень 
Запорізькій області липень 
Миколаївській області серпень 
контрольної у:  
Тернопільській області березень 
Одеській області вересень 
м. Києві жовтень 

 

Чернівецькій області листопад 
2) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій щодо стану готовності до: 
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пропуску льодоходу, повені та паводків Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, установи та 
заклади освіти і науки 

лютий-березень 

початку сезону відпочинку місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах   

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, установи та 
заклади освіти і науки  

травень — червень 

виконання завдань за призначенням у складних умовах 
осінньо-зимового періоду 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, установи та 
заклади освіти і науки 

вересень-жовтень 

4) перевірки стану готовності:   
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління МОН і мають у віданні ліси та 
сільськогосподарські угіддя, до протипожежного захисту 
лісів і угідь у пожежонебезпечний період   

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, відповідні 
підприємства, установи та заклади освіти і 
науки   

квітень-червень 

8. Проведення перевірки стану протипожежного захисту та 
техногенної безпеки (пункт 18) 
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закладів освіти та їх готовності до 2014/2015 навчального 
року 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, установи та 
заклади освіти і науки   

липень-серпень 

Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 
цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

9. Функціональне навчання керівного складу і фахівців 
МОН та місцевих органів освіти в  Інституті державного 
управління у сфері цивільного захисту, навчально-
методичних центрах сфери цивільного захисту (пункт 20) 

Штаб цивільного захисту; Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій 

за окремим планом 

10. Визначення переліку та порядку утворення і 
функціонування у вищих навчальних закладах кафедр з 
безпеки життєдіяльності (пункт 21) 

Департамент вищої освіти, головний 
спеціаліст з безпеки життєдіяльності  

до 15 грудня 

11. Здійснення заходів щодо визначення та 
функціонування територіальних базових (опорних) 
загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів  
(пункт 22) 

Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти; Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій 

до 15 грудня 

12. Організація та проведення (пункт 23)   
1) зборів щодо організації та здійснення заходів 

цивільного захисту з керівниками підрозділів 
(працівниками) з питань цивільного захисту: 

 

  

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих Міністерство освіти і науки, молоді та жовтень 
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органів виконавчої влади спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій 
  

 

2) науково-методичного семінару на тему “Організація 
цивільного захисту в професійно-технічному навчальному 
закладі” 

Департамент професійно-технічної освіти, 
штаб цивільного захисту, департамент освіти 
і науки Хмельницької ОДА, Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій 
 

червень 

Департамент вищої освіти, штаб цивільного 
захисту; органи управління освітою, вищі 
навчальні заклади 

 

 

Волинській області березень 
Івано-Франківській області квітень 

4) контролю та моніторингу якості підготовки з питань 
навчання діям у надзвичайних ситуаціях у вищих 
навчальних закладах  I—IV рівня акредитації та 
навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту 
у: 

м. Севастополі вересень 
6) у загальноосвітніх, професійно-технічних та 
дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, 
Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня 
безпеки дитини  

Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, департамент професійно-
технічної освіти, штаб цивільного захисту, 
головний спеціаліст з безпеки 
життєдіяльності; Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій 

квітень-травень, 
жовтень- листопад 
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7) просвітницької роботи серед населення з питань 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими неінфекційними 
захворюваннями (отруєннями) 

Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти, Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій 

до 15 грудня 

8) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, штаб цивільного захисту, 
головний спеціаліст з безпеки 
життєдіяльності; Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій  

лютий — вересень  

9) заходів з формування культури безпеки життєдіяльності 
серед дітей і молоді та змагань за програмою “Школа 
безпеки” 

Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти;  Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій  

до 15 грудня  

13. Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої 
соціальної реклами, створення спеціальних тематичних 
рубрик (сторінок) у засобах масової інформації з основних 
напрямів безпеки життєдіяльності, проведення акцій 
“Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятувальник 
року” (пункт 24) 

Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, департамент професійно-
технічної освіти, департамент вищої освіти, 
штаб цивільного захисту, головний 
спеціаліст з безпеки життєдіяльності; 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 

до 15 грудня 
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обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій 

14. Створення циклу тематичних теле та радіопередач, 
сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами 
безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки 
аудиторії, на яку розраховані такі програми (пункт 25) 

Головний спеціаліст з безпеки 
життєдіяльності, Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій 

до 15 грудня 

15. Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-
наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань 
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (пункт 26) 

Головний спеціаліст з безпеки 
життєдіяльності, штаб цивільного захисту, 
Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти; Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, установи та 
заклади освіти і науки 

до 15 грудня 

Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту 
16. Підготовка Національної доповіді про стан техногенної 
та природної безпеки у 2013 році (пункт 27) 

Штаб цивільного захисту, головний спеціаліст 
з  безпеки життєдіяльності 
 

до 1 квітня 

17. Організація та проведення (пункт 28)   
1) XIII Міжнародної науково-практичної конференції на 

тему “Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука,
 

 
 практика — 2014”  

Національний  авіаційний  університет, 
департаменти  вищої освіти, наукової 
діяльності та ліцензування, загальної 
 
середньої та дошкільної освіти, професійно-
технічної освіти, головний спеціаліст з 
безпеки життєдіяльності,  
 Інститут інноваційних технологій і змісту 

травень 
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освіти; Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
департаменти (управління) освіти і науки  
обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, установи та 
заклади освіти і науки 

2) Міжнародного виставкового форуму “Технології 
захисту — 2014” 

Штаб цивільного захисту, головний спеціаліст 
з  безпеки життєдіяльності; Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим,  департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій, 
установи та заклади освіти і науки   

вересень 

 
 
 
 
 

Заступник Міністра – керівник апарату                                                                                                                              О. С. Дніпров              
 


