К ІРО В О ГРА Д С ЬК А О БЛ А С Н А Д Е Р Ж А В Н А А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ
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Керівникам органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
Керівникам закладів професійно-технічної
освіти,
Директорам інтернатних, позашкільних
навчальних закладів та установ
обласного підпорядкування

Про направлення комплексного
плану заходів щодо попередження
надзвичайних ситуацій в зимовий
період 2016-2017 років
З метою попередження надзвичайних ситуацій
техногенного та
природного характеру, під час експлуатації об’єктів галузі освіти в зимовий
період, створення безпечних умов навчання та праці в навчальних закладах
області управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної
адміністрації направляє ’’Комплексний план заходів щодо попередження в
установах, навчальних закладах області надзвичайних ситуацій (подій)
техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017
років” (додається).
Інформацію про виконання зазначених заходів надавати до 23 грудня
2016 року та 15 квітня 2017 року на електронну адресу управління освіти,
науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації (public@osvita.kradmin.gov.ua).

Начальник управління

Юрченко 22 57 24

В. ТАБОРАНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Нач

управління освіти, науки,
орту обласної державної

ІІВ.ТАБОРАНСЬКИЙ
2016 року

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ В УСТАНОВАХ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ (ПОДІЙ) ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2016-2017 РОКІВ
Комплексний план розроблено з метою попередження надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру в
навчальних закладах області, органах управління освітою райдержадміністрацій,
роботи в зимовий період, створеній безпечних умов навчання та і;раці.

міських рад, об’єднаних територіальних громад під час

О сновні завдання Комплексного плану:
- координація дій керівників органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та навчальних закладів обласного підпорядкування з представниками місцевих органів ДСНС на
місцях щодо попередження надзвичайних ситуацій (подій), у тому числі пожеж, аварій, під час експлуатації об'єктів галузі освіти в осінньозимовий період;
- забезпечення оперативного реагування органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об ’єднаних територіальних громад,
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та навчальних закладів обласного підпорядкування на надзвичайні ситуації (події)
техногенного та природного характеру;

- здійснення контролю адміністраціями органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, о б ’єднаних територіальних громад та
навчальних закладів області за забезпеченням виконання заходів щодо захисту будівель і прилеглої території від пожеж та надзвичайних
ситуац ій (подій) техногенного та природного характеру.
Заходи
Відповідальні за виконання
№
Терміни виконання
з/п
органів
управління До 16.12.2016 року
3
урахуванням
аналізу
дій
органів
управління
освітою Керівники
освітою
міських
рад,
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад та
райдержадміністрацій, об’єднаних
навчальних закладів області під час надзвичайних ситуацій, що мали місце
територіальних громад
1.
у минулому осінньо-зимовому періоді, розробити та затвердити в
установленому порядку плани організаційних і практичних заходів під час
несприятливих умов зимового періоду 2016-2017 року.
Уточнити плани залучення сил і засобів та порядку взаємодії органів
управління освітою

райдержадміністрацій,

міських рад,

об’єднаних

територіальних громад з місцевими органами ДСНС, із визначенням
2.

відповідальних осіб на випадок несприятливих умов (сильні морози,

Керівники
органів
управління До 16.12.2016 року
освітою
міських
рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад

снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини та ожеледиця), а також
порядку

зв'язку,

інформування

та

оповіщення

у

разі виникнення

надзвичайних ситуацій.
3.

Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту об'єктів освіти.

Керівники

органів

управління До 16.12.2016 року
міських
рад,

Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на освітою
зміцнення протипожежного стану об'єктів у 2016-2017 роках.
райдержадміністрацій,
3 цією метою провести позаплановий огляд:
стану пожежної та техногенної безпеки будівель навчальних закладів,
зокрема, гуртожитків професійно-технічних навчальних закладів;

територіальних
професійно-технічних
навчальних

закладів

зовнішніх та внутрішніх джерел водопостачання на предмет їх підпорядкування
підготовки до роботи в умовах низьких температур;
приміщень щодо пожежонебезпечних електричних приладів та вжиття
заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.
Провести:
протипожежні інструктажі з робітниками, відповідальними за
експлуатацію опалювальних систем та електроустановок;

об’єднаних
громад,
та
обласного

гідравлічне випробування теплових мереж, інженерних вводів, ревізію та
поточні ремонти насосів, засувок, запірної арматури та іншого обладнання
котелень.

4.

Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед вихованців, учнів,

Керівники

студентів щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні

освітою

надзвичайних ситуацій (подій). Інформувати працівників об'єктів освіти про

райдержадміністрацій,

заходи, які здійснюються для попередження та ліквідації їх наслідків.

територіальних

*

органів

управління Під

міських

рад,

загрози

та

погіршення

об’єднаних гідрометеорологічних
громад,

* професійно-технічних
навчальних
закладів

час

умов

та
обласного

підпорядкування
Створите оперативні групи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для Керівники
безпосереднього керівництва роботами.
освітою

органів
міських

райдержадміністрацій,

5.

управління
рад,

Під

час

загрози

та

погіршення

об’єднаних гідрометеорологічних

територіальних громад професійно-

умов

технічних та навчальних закладів

6.

7.

обласного підпорядкування
органів
управління
Забезпечити своєчасне інформування підпорядкованих навчальних закладів Керівники
міських
рад,
щодо розвитку несприятливих погодних умов і для оперативного реагування освітою
райдержадміністрацій, об’єднаних
на ситуацію, що склалася.
територіальних громад
Утримувати в постійній готовності території та під'їзди до будівель
Керівники навчальних закладів
навчальних закладів області автомобільного транспорту дорожньої і

області

Протягом

осінньо-зимового

періоду

Протягом
періоду

осінньо-зимового

Протягом
періоду

осінньо-зимового

спеціальної інженерної та пожежної техніки.
Забезпечити здійснення оперативного контролю і інформування органів

Керівники

органів

управління

виконавчої влади щодо закриття руху транспортних засобів на ділянках
8.

освітою
міських
рад,
автомобільних доріг, де виникли небезпечні умови руху, до під'їзду на райдержадміністрацій, об’єднаних
територію навчальних закладів області.
територіальних громад професійнотехнічних та навчальних закладів
обласного підпорядкування

9.

Забезпечити утримання в робочому стані системи електроживлення,

Керівники-

обладнання та інвентаря до дій в умовах сильних морозів, снігопадів,

освітою

органів

управління

міських

Протягом зимового періоду

. рад,

налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового райдержадміністрацій, професійноутворення бурульок на дахах будівель установ та закладів освіти області.
технічних та навчальних закладів
обласного підпорядкування

10.

Розробити та здійснити комплекс організаційних та практичних заходів

Керівники

щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів освіти у місцях

області

навчальних

закладів

До 21.12 2016 року

навчальних

закладів

Протягом
періоду

осінньо-зимового

навчальних

закладів

Протягом
періоду

осінньо-зимового

навчальних

закладів

Протягом
періоду

осінньо-зимового

навчальних

закладів

Протягом
періоду

осінньо-зимового

проведення Новорічних і Різдвяних свят та масового відпочинку дітей.

11.

Організувати перегляд тематичних телевізійних програм, навчальних

Керівники

фільмів, спрямованих на запобігання травмуванню та загибелі дітей і

області

підлітків під час виникнення надзвичайних ситуацій; характерних для
зимового періоду.

12.

Організувати розробку та розміщення у куточках цивільного захисту

Керівники

навчальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню та загибелі

області

учасників навчально-виховного процесу під час виникнення надзвичайних
ситуацій. Забезпечити навчання учнів, студентів, співробітників навчальних
закладів області діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

13.

Провести у навчальних закладах області батьківські збори за участі

Керівники

працівників місцевих підрозділів ДСНС з метою навчання батьків діям у

області

надзвичайних ситуаціях.

14.

Вжити заходи щодо запобігання виникненню серед учасників навчально-

Керівники

виховного процесу епідемії сезонного грипу та гострих респіраторних

області

захворювань (вологе прибирання, провітрювання приміщень, належний
температурний режим, контроль за станом здоров’я дітей, працівників,
вітамінізація їжі тощо).

Інформацію про виконання заходів надавати в управління освіти, науки, молоді та спорту в установлені терміни.
В. Ю РЧЕНКО

