ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням регіональної комісії
з питань ТЕБ та НС
протокол № 3
від «30» березня 2018 року
ПЕРЕЛІК
документів з питань цивільного захисту, що розробляються закладами дошкільної, загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти
№
з/п

Найменування документу

1

2

1.

2.

3.

План основних заходів цивільного
захисту на 201 __ рік

Наказ керівника закладу освіти «Про
організацію та ведення цивільного
захисту у 201__ році»

Заклад освіти, як суб’єкт господарювання
Чисельність
Чисельність
працівників понад 50 працівників 50 осіб і
осіб
менше
3

4

Організаційно-розпорядчі документи

+

+

+

+

+

+

Положення про комісію з питань
надзвичайних ситуацій

Підстава для розроблення документа
(нормативно-правовий акт)
5

Пункт 15 наказу МОН від 21 листопада 2016 р.
№ 1400 «Про затвердження Положення про
функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у
надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) єдиної державної системи
цивільного захисту»
Частина 4 статті 18 та частина 2 статті 20
Кодексу цивільного захисту України;
Пункт 10 постанови КМУ від 9 січня 2014 р. № 11
«Про затвердження Положення про єдину
державну систему цивільного захисту»
Пункт 11 постанови КМУ від 9 січня 2014 р. № 11
«Про затвердження Положення про єдину
державну систему цивільного захисту»;
Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 409
«Про затвердження Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій»;

1

4.

5.

6.
7.

2

3

4

5

Пункт 7 наказу МОН від 21 листопада 2016 р.
№ 1400 «Про затвердження Положення про
функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у
надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) єдиної державної системи
цивільного захисту»
Положення про спеціальну комісію з
Пункт 11 постанови КМУ від 9 січня 2014 р. № 11
ліквідації
наслідків
надзвичайної
«Про затвердження Положення про єдину
ситуації
державну систему цивільного захисту»
Постанова КМУ від 14 червня 2002 р. № 843
«Про затвердження Загального положення про
спеціальну Урядову комісію з ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
регіонального,
місцевого
+
+
та об’єктового рівнів»
Пункти 18, 20, 22 наказу МОН від 21 листопада
2016 р. № 1400 «Про затвердження Положення
про функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у
надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) єдиної державної системи
цивільного захисту»
Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту
Інструкція щодо дій персоналу
Пункт 1 частини першої статті 130 Кодексу
суб’єкта господарювання у разі
цивільного захисту України
_
+
загрози
або
виникнення
надзвичайних ситуацій
План реагування на надзвичайні
Пункт 1 частини першої статті 130 Кодексу
+
ситуації
цивільного захисту України
Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту
Витяг з наказу «Про організацію та
Стаття 26 Кодексу цивільного захисту України;
ведення цивільного захисту у 201__
Пункти 3, 4 постанови КМУ від 9 жовтня
році» (щодо створення об’єктових
2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку
формувань цивільного захисту)
+
утворення, завдання та функції формувань
цивільного захисту»;
Пункт 10 наказу МОН від 21 листопада 2016 р.
№ 1400 «Про затвердження Положення про

1

2

Документи,
що
розробляються
формуваннями цивільного захисту
об’єкту:
Положення
про
формування
цивільного захисту
Штатно-посадовий список
Схема організації
Схема оповіщення
План
приведення
формування
цивільного захисту у готовність
Табель
оснащення
формування
цивільного захисту технікою і
майном
Функціональні обов’язки керівника
формування
Програма спеціальної підготовки
працівників, що входять до складу
спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту
Розклад занять, журнал обліку
підготовки формувань цивільного
захисту
9. Визначення
умов
виконання
працівниками, що входять до складу
формувань
цивільного
захисту,
покладених на них обов’язків, а
також порядку їх заохочення в
колективному договорі
10. Наказ
про
умови
виконання
працівниками, що входять до складу
формувань
цивільного
захисту,
покладених на них обов’язків, а

3

4

8.

+

+

+

-

-

-

5

функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у
надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) єдиної державної системи
цивільного захисту»
Пункт 6 постанови КМУ від 9 жовтня 2013 р.
№ 787 «Про затвердження Порядку утворення,
завдання та функції формувань цивільного
захисту»;
Пункти 8, 21, 22 постанови КМУ від 26 червня
2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку
здійснення
навчання
населення
діям
у
надзвичайних ситуаціях»;
Пункт 16, 36 постанови КМУ від 27 вересня
2017 р. № 773 «Про затвердження Положення про
організацію оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку
у сфері цивільного захисту»;
Лист ДСНС України від 26 квітня 2017 р.
№ 16-6361/161 «Про проведення спеціальних
навчань і тренувань з питань цивільного захисту»;
Пункт 5 розділу ІІ, пункт 1 розділу V наказу МВС
від 31 січня 2015 р. № 113 «Про затвердження
Примірного
положення
про
формування
цивільного захисту»;
Пункт 7 постанови КМУ від 9 жовтня 2013 р.
№ 787 «Про затвердження Порядку утворення,
завдання та функції формувань цивільного
захисту»
Пункт 7 постанови КМУ від 9 жовтня 2013 р.
№ 787 «Про затвердження Порядку утворення,
завдання та функції формувань цивільного
захисту»

1

2

також порядок їх заохочення
11. Укладання трудового договору з
працівниками, що входять до складу
формувань цивільного захисту
12. Схема оповіщення

13. Розпорядчий акт про створення
фонду захисних споруд цивільного
захисту
14. Книги обліку захисних споруд
цивільного
захисту
(сховищ,
протирадіаційних укриттів)
захисних
споруд
15. Паспорти
цивільного
захисту
(сховищ,
протирадіаційних укриттів)
16. План приведення захисної споруди у
готовність

3

4

Пункт 7 постанови КМУ від 9 жовтня 2013 р.
№ 787 «Про затвердження Порядку утворення,
+
завдання та функції формувань цивільного
захисту»
Документи з організації зв’язку та оповіщення
Пункти 16, 17 постанови КМУ від 27 вересня
2017 р. № 773 «Про затвердження Положення про
+
+
організацію оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку
у сфері цивільного захисту»
Документи щодо організації інженерного захисту
Частина четверта статті 32 Кодексу цивільного
+
+
захисту України

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17. Акт технічної інвентаризації захисної
споруди

18. Облікові картки захисних споруд
цивільного
захисту
(сховищ,
протирадіаційних укриттів)

5

Пункт 16 частини другої статті 17, пункт 11
частини першої статті 18, пункт 26 частини
першої та пункт 27 частини другої статті 19,
пункт 16 частини першої статті 20 Кодексу
цивільного захисту України
Додаток 1 до наказу МНС від 09 жовтня 2006 р.
№ 653 «Про затвердження Інструкції щодо
утримання захисних споруд цивільної оборони у
мирний час»
Абзац 27 пункту 3.1 наказу МНС від 09 жовтня
2006 р. № 653 «Про затвердження Інструкції
щодо утримання захисних споруд цивільної
оборони у мирний час»
Пункти 21, 22 наказу МНС від 10 червня 2009 р.
№ 390 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту)»
Пункт 23 наказу МНС від 10 червня 2009 р. №
390
«Про
затвердження
Методичних
рекомендацій щодо проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільної
оборони (цивільного захисту)»

1

2

19. Зняття захисної споруди з обліку
захисних споруд
20. План
евакуації
(персоналу)

населення

3

4

+

+

Документи з питань евакуації

+

+

+

+

+

+

+

+

21. Карта (схема) до Плану евакуації
населення (персоналу)

22. План евакуації матеріальних
культурних цінностей

і

23. Витяг з наказу «Про організацію та
ведення цивільного захисту у 201__
році» (щодо створення тимчасових
органів з евакуації)

5

Пункт 27 постанови КМУ від 10 березня 2017 р.
№ 138 «Деякі питання використання захисних
споруд цивільного захисту»
Пункт 30 постанови КМУ від 30 жовтня 2013 р.
№ 841 «Про затвердження Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру»;
Наказ МВС України від 10 серпня 2017 р. № 579
«Про затвердження Методики планування заходів
з евакуації»;
Пункт 4 розділу ІІІ наказу МНС від 06 вересня
2004 р. № 44 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо планування і порядку
проведення евакуації населення»
Пункт 4 розділу ІІІ наказу МНС від 06 вересня
2004 р. № 44 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо планування і порядку
проведення евакуації населення»;
Наказ МВС України від 10 серпня 2017 р. № 579
«Про затвердження Методики планування заходів
з евакуації»
Пункт 10 постанови КМУ від 30 жовтня 2013 р.
№ 841 «Про затвердження Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру»;
Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 905
«Про внесення змін до постанови КМУ від 30
жовтня 2013 р. № 841»
Пункт 20 постанови КМУ від 30 жовтня 2013 р.
№ 841 «Про затвердження Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру»

1

2

3

4

5

+

+

Пункт 3 частини першої статті 35 Кодексу
цивільного захисту України

Документи з питань радіаційного і хімічного захисту
24. Обсяги забезпечення населення і
Пункти 5-8 постанови КМУ від 19 серпня
працівників формувань цивільного
2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку
захисту засобами радіаційного та
забезпечення населення і працівників формувань
хімічного захисту
та спеціалізованих служб цивільного захисту
+
+
засобами індивідуального захисту, приладами
радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного
і хімічного контролю»
25. Режими
населення

радіаційного

захисту

Документи з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
26. Програма
загальної
підготовки
Пункти 7, 8 постанови КМУ від 26 червня 2013 р.
працівників до дій у надзвичайних
№ 444 «Про затвердження Порядку здійснення
ситуаціях
+
+
навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях»
27. Програма спеціальної підготовки
працівників, що входять до складу
спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту
28. Заявка на функціональне навчання
(підвищення кваліфікації цільового
призначення) керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту

+

+

-

+

29. Наказ про підготовку Тижня безпеки
дитини, Дня цивільного захисту
+

+

Пункти 7, 8 постанови КМУ від 26 червня 2013 р.
№ 444 «Про затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях»
Пункт 4 розділу ІІ наказу МВС від 21 жовтня 2014
№ 1112 «Про затвердження Положення про
організацію
навчального
процесу
з
функціонального навчання»

Пункти 21, 22 постанови КМУ від 26 червня 2013
р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях»;
Лист ДСНС України від 26.04.2017 № 16-361/161
«Про проведення спеціальних навчань і
тренувань з питань цивільного захисту»

1

2

30. План проведення Тижня безпеки
дитини, Дня цивільного захисту

31. План проведення
тренувань

32

4

+

+

+

+

протипожежних

Наказ
про
стан
готовності
підприємства, установи, організації
до вирішення завдань цивільного
захисту

33. Наказ про підсумки проведення
Тижня
безпеки
дитини,
Дня
цивільного захисту
34. Журнал
обліку
тренувань

3

+

+

+

+

протипожежних

+

35. Інформаційно-довідковий куточок з
питань цивільного захисту

+

+

+

5

Пункти 21, 22 постанови КМУ від 26 червня 2013
р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях»; Лист ДСНС України від 26.04.2017 №
16-361/161 «Про проведення спеціальних навчань
і тренувань з питань цивільного захисту»
Пункти 15, 16 Постанова КМУ від 26 червня 2013
р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки
до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту»
Лист ДСНС України від 26.04.2017 № 16-361/161
«Про проведення спеціальних навчань і
тренувань з питань цивільного захисту»
Пункти 21 22 постанови КМУ від 26 червня
2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку
здійснення
навчання
населення
діям
у
надзвичайних ситуаціях»;
Лист ДСНС України від 26.04.2017 № 16-361/161
«Про проведення спеціальних навчань і
тренувань з питань цивільного захисту»
Лист ДСНС України від 26.04.2017 № 16-361/161
«Про проведення спеціальних навчань і
тренувань з питань цивільного захисту»
Пункт 17 Постанова КМУ від 26 червня 2013 р.
№ 443 «Про затвердження Порядку підготовки до
дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту»
Лист ДСНС України від 26.04.2017 № 16-361/161
«Про проведення спеціальних навчань і
тренувань з питань цивільного захисту»
Пункт 13 постанови КМУ від 26 червня 2013 р.
№ 444 «Про затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях»

1

2

3

36. Журнал
реєстрації
вступного
інструктажу з питань техногенної
безпеки
37. Інструкція щодо виконання вимог
техногенної безпеки та порядку дій
персоналу
в
разі
виникнення
аварійної ситуації (аварії)
38. Наказ (інструкція тощо) щодо
встановлення
протипожежного
режиму на об’єкті
39. Інструкції
безпеки

про

заходи

4

Документи з питань техногенної безпеки
+

+

+

+

Підпункт 4.5.1 наказу МНС від 15 серпня 2007 р.
№ 557 «Про затвердження Правил техногенної
безпеки у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях, установах та на
небезпечних територіях»
Підпункт 4.5.5 наказу МНС від 15 серпня 2007 р.
№ 557 «Про затвердження Правил техногенної
безпеки у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях, установах та на
небезпечних територіях»

Документи з питань пожежної безпеки
+

+

Пункт 3 розділу ІІ наказу МВС від 30 грудня
2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил
пожежної безпеки в Україні»

+

Пункт 4 розділу ІІ наказу МВС від 30 грудня
2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил
пожежної безпеки в Україні»

пожежної
+

40. Плани (схеми) евакуації людей на
випадок пожежі

41. Інструкція,
що
визначає
дії
персоналу
щодо
забезпечення
безпечної та швидкої евакуації
людей
42. Інструкція для працівників охорони
(сторожів, вахтерів, вартових) щодо
контролю
за
додержанням
протипожежного режиму, огляду
території і приміщень, порядку дій у
разі виявлення пожежі, спрацювання
систем протипожежного захисту

5

+

+

+

-

Пункт 5 розділу ІІ наказу МВС від 30 грудня
вс2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил
пожежної безпеки в Україні»;
Додаток 1 наказу МОН від 15 серпня 2016 № 974
«Про затвердження Правил пожежної безпеки для
навчальних закладів та установ системи освіти
України»
Абзац другий пункту 5 розділу ІІ наказу МВС
від 30 грудня 2014 № 1417 «Про затвердження
Правил пожежної безпеки в Україні»
Пункт 10 розділу ІІ наказу МВС від 30 грудня
2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил
пожежної безпеки в Україні»

+

+

