створюємо безпечні умови
Положення про функціональну підсистему
єдиної державної системи цивільного захисту:
вивчаємо документ за 5 хвилин
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• захищати населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний
час та в особливий період, зменшувати матеріальні втрати
у разі їх виникнення на підприємствах, у навчальних закладах,
установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН
(далі — заклади);
• організовувати та здійснювати заходи цивільного захисту, пов’язані
із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного,
природного, соціального, воєнного характеру та захисту від їх
факторів ураження учасників освітнього процесу;
• організовувати та здійснювати заходи цивільного захисту, пов’язані
із навчанням дітей дошкільного віку, учнів та студентів (далі — дітей)
діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності).

ЗАВДАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ
• здійснювати заходи цивільного захисту в закладах;
• забезпечувати готовність підпорядкованих сил і засобів
до дій, спрямованих на запобігання виникненню
та реагування на надзвичайні ситуації, здійснювати заходи
щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або
небезпечних подій у закладах;
• своєчасно і достовірно інформувати заінтересовані органи
виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій у закладах;
• проводити рятувальні та інші невідкладні роботи з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
• забезпечувати планування заходів цивільного захисту;
• навчати працівників та учасників освітнього процесу поведінки
та дій за надзвичайної ситуації;
• здійснювати заходи щодо укриття працівників та учасників
освітнього процесу в захисних спорудах цивільного захисту;

ц и в ільн и й з а х и с т

СКЛАД ТА УПРАВЛІННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ
До складу функціональної підсистеми МОН входять:
• місцеві органи управління освітою;
• підпорядковані їм сили цивільного захисту;
• підприємства, установи та організації галузі, їх сили і засоби.
Постійно діючими органами управління функціональної підсистеми
на місцевому рівні є підрозділи освіти у складі районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування (у разі їх
утворення), посадові особи з питань цивільного захисту.
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Заходи цивільного захисту суб’єкта господарювання
організовують підрозділи (посадові особи) з питань цивільного
захисту, які створюють (призначають) керівники суб’єктів
господарювання з урахуванням, зокрема, таких вимог:
• у навчальних закладах з денною формою навчання з
чисельністю 500 і більше осіб, які навчаються, призначаються
посадові особи з питань цивільного захисту;
• у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до
200 осіб призначаються особи з питань цивільного захисту
за рахунок штатної чисельності суб’єкта господарювання.
(частина друга ст. 20 Кодексу цивільного захисту України)
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• організовувати навчання дітей згідно із затвердженими МОН
і погодженими із ДСНС програмами розвитку та навчальними
програмами, що передбачають:
–– здобуття дітьми знань і вмінь з питань особистої безпеки
в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації,
користування засобами захисту від її наслідків, вивчення
правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту;
–– формування у дітей старшого дошкільного віку
достатнього та необхідного рівня знань і умінь для
безпечного перебування в навколишньому середовищі,
елементарних норм поведінки у надзвичайних
ситуаціях і запобігання пожежам, що виникають через
необережне поводження з вогнем;
–– організаційно-методичне керівництво з проведення
у закладах освіти всіх рівнів об’єктових тренувань, днів
цивільного захисту, тижнів безпеки дитини;
–– координація науково-методичної діяльності, узагальнення
і поширення ефективних форм і методів організації
освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності
та цивільного захисту через визначені місцевими органами
управління освіти — територіальні базові (опорні)
загальноосвітні та дошкільні заклади освіти;
–– контроль якості підготовки у закладах освіти дітей
з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях.
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На об’єктовому рівні заходи цивільного захисту у межах
функціональної підсистеми організовує керівник закладу, а також
спеціально створені (призначені) ними підрозділи (посадові
особи) з питань цивільного захисту з урахуванням вимог, зазначених
у частині другій статті 20 Кодексу цивільного захисту України.
Для координації діяльності, пов’язаної із захистом персоналу
від надзвичайних ситуацій, запобігання таким ситуаціям, а також
координації робіт з ліквідації їх наслідків на об’єктовому рівні
утворюють комісії з питань надзвичайних ситуацій.
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Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації,
що прогнозується або виникла, впроваджується один з таких режимів:
• повсякденного функціонування;
• підвищеної готовності;
• надзвичайної ситуації;
• надзвичайного стану.

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ
За надзвичайної ситуації об’єктового рівня утворюють штаб
із ліквідації її наслідків. Рішення про утворення та ліквідацію
штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.
Роботи, пов’язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію
об’єктового рівня або усуненням загрози її виникнення,
виконують сили цивільного захисту об’єкта, де вона виникла.
Допомогають їм сили цивільного захисту функціональної
підсистеми, адміністративно-територіальної одиниці,
на території якої розташований об’єкт.

Наслідки надзвичайних ситуацій ліквідують згідно з планами
реагування на надзвичайні ситуації відповідного рівня (на об’єктах
підвищеної небезпеки згідно з планом локалізації та ліквідації
наслідків аварій на таких об’єктах).
До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на
підприємствах, в установах та організаціях, ліквідації їх наслідків
можна залучати на добровільних або договірних засадах
громадські об’єднання за наявності в учасників, яких залучають,
відповідного рівня підготовки.
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ВЗАЄМОДІЯ
У функціональній підсистемі організовують взаємодію з питань:
• визначення органів управління, які безпосередньо
залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
склад і кількість сил (засобів) реагування на них;
• погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного
захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх
виконання;
• організації управління спільними діями органів управління
та сил цивільного захисту під час виконання завдань за
призначенням;
• усебічного забезпечення спільних заходів,
що здійснюватимуть органи управління та підпорядковані
їм силіи цивільного захисту, у тому числі взаємного надання
допомоги транспортними, інженерними, матеріальними,
технічними та іншими засобами.

• Кодекс цивільного захисту України.
• Положення про єдину державну систему цивільного захисту,
затверджене постановою КМУ від 09.01.2014 № 11.
• Наказ МОН «Про скасування наказу Міністерства освіти
і науки України від 01.10.2015 № 998» від 26.11.2015 № 1236.
• Наказ МОН «Про введення в дію Табеля термінових
та строкових донесень Міністерства освіти і науки України
з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»
від 19.07.2016 № 851.
• Наказ МОН «Про втрату чинності наказу Міністерства освіти
і науки України від 03.09.2009 № 814» від 24.10.2017 № 1419.
• Порядок створення, утримання фонду захисних споруд
цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений
постановою КМУ від 10.03.2017 № 138.

Складено відповідно до Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів
та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 № 1400.

Підготувала Надія КОВАЛЬОВА, вихователь-методист дошкільного навчального закладу, м. Недригайлів, Сумська обл.
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