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ПЛАН
взаємодії Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області на 2015 рік
Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:
1. Кодекс цивільного захисту України.
2. Указ Президента України від 16.01.2013 № 20/2013 «Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних
ситуацій».
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту7».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях».
6. Наказ МВС України від 29.05.2014 № 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси,
навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
13.06.2014 за № 624/25401.

7.
Наказ МНС України від 15.08.2007 № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем єдиної системи захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
ї ї . 10.2007 за № 116 2 / 14429.
N. І Іакнз МВС України від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з
функціонального навчання», зареєстрований в Міністерстві ю стиції У країни 05.11.2014 за № 1398/26175.
9 І іаказ МВС України від 2 і .10.2014 № 1113 «Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального
навчання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2014 за № 1399/26176.
10. Наказ МОН України від 03.09.2009 № 814 «Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України»
єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
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Навчання керівного складу органів освіти та
педагогічних працівників
області за програмами
функціонального навчання у сфері цивільного захисту

....

%-

Найменування заходу

1.

І
і

2.

Надання методичної допомоги в організації заходів
цивільного захисту в дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах області

3.

Надання методичної допомоги в підготовці та
проведенні Дня цивільного захисту в загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах області

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

3
4
Протягом року (згідно 3
Н М Ц ЦЗ та БЖД
планом комплектування) Кіровоградської області,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА
Протягом року
НМЦ ЦЗ та БЖД
(під час проведення
Кіровоградської області,
Департамент освіти і
семінарів, консультацій
тощо)
науки Кіровоградської
ОДА
Березень - квітень
НМЦ ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області,
Департамент освіти і
науки Кіровоірадської
ОДА

Відмітка
про
виконання
5

4.

Надання
методичної
допомоги
дошкільним
навчальним
закладам області
в підготовці та
проведенні Тижня безпеки дитини

Лютий квітень

5.

Надання методичної допомоги в підготовці, організації
та проведенні Тижнів знань безпеки життєдіяльності

Протягом року
(відповідно до потреби
під час консультацій)

6.

Участь у рейдових перевірках якості проведення
Тижнів знань безпеки життєдіяльності (за тематикою
цивільного захисту та пожежної безпеки) в навчальних
закладах області

Квітень
Листопад

Визначення рівня підготовки вихованців дошкільних
навчальних закладів та учнів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів з питань
безпечної поведінки та готовності до дій у надзвичайних
ситуаціях

Квітень
Листопад
(під час рейдових
перевірок якості
проведення Тижнів
знань БЖД)
28 квітня

8.

9.

Проведення навчального семінару з керівним складом
відділів
освіти,
методистами
з питань БЖД,
відповідальними за організацію заходів цивільного
захисту у загальноосвітніх навчальних закладах на базі
КОІППО ім. Василя Сухомлинського
Проведення
навчально-методичного
семінару
з
вчителями предмету «Основи здоров’я» на базі НМЦ
ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

20 серпня

НМЦ ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА
НМ Ц ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА
НМЦ ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА,
Н М Ц ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області,
КОІППО
ім. В. Сухомлинського,
НМЦ ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області
КОІППО
ім. В. Сухомлинського,
НМ Ц ЦЗ та БЖД

Кіровоградської області

10.

11.

12.

13.

14.

Проведення навчального семінару з питань охорони
Листопад
КОІППО
праці та пожежної безпеки з керівниками відділів
ім. В. Сухомлинського,
освіти, директорами загальноосвітніх навчальних
НМЦ ЦЗ та БЖД
закладів на базі КОЇППО ім. В. Сухомлинського
Кіровоградської області
Аналіз стану документації з організації цивільного
Протягом року
НМЦ ЦЗ та БЖД
захисту,
рівня
викладання
предметів
«Основи
(під час перевірок
Кіровоградської області,
здоров’я»,
«Захист
Вітчизни»
та
проведення районних(міських) ланок
керівники районних
практичних заходів з цивільного захисту в навчальних
територіальної та
(міських) відділів
закладах
функціональної підсистем
(управлінь) освіти,
ЄДС ЦЗ)
керівники навчальних
закладів
Координація діяльності базових (опорних) закладів
Постійно
Департамент освіти і
освіти Кіровоградської області з питань безпеки
науки Кіровоградської
життєдіяльності та цивільного захисту
ОДА, КОІППО
ім. В. Сухомлинського
НМ Ц ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області
Вивчення кращого досвіду педагогів базових (опорних) Протягом року (згідно 3
НМ Ц ЦЗ та БЖД,
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
графіком відвідування
керівники базових
базових (опорних)
(опорних) навчальних
навчальних закладів)
закладів
Консультування педагогічних працівників методичних
Протягом року
НМЦ ЦЗ та БЖД
кабінетів закладів освіти щодо організації навчання з
(за потреби під час
Кіровоградської області,
питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту
консультацій)
методисти районних
(міських) відділів
(управлінь) освіти

15.

16.

організація роботи обласного осередку
Всеукраїнського громадського дитячого руху «Ш кола
б е зп ек и » та участь у підготовці та проведенні районних,
обласного зборів-змагань руху
Проведення обласного конкурсу дитячо-юнацької
творчості «Безпека в житті дитини»
Спільна

17. Розповсюдження

зразків інформаційних матеріалів,
розроблених педагогічними працівниками Центру в
навчальних цілях

Травень - червень
(згідно з планом заходів
ВГДР «Ш кола безпеки»)
Лютий

Постійно
(під час проведення
семінарів, консультацій
тощо)

НМ Ц ЦЗ та БЖД,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА
НМ Ц ЦЗ та БЖД,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА
НМ Ц ЦЗ та БЖД
Кіровоградської області,
Департамент освіти і
науки Кіровоградської
ОДА

Заступник начальник навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області

В.В. Матях

Заступник директора департаменту освіти
і науки Кіровоградської облдержадміністрації

А.В. Олійник

ІУ
Завідувач науково-методичної лабораторії основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони
праці комунального закладу «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти ім. Василя Сухомлинського»

а.

Т.П. Ж елезнова

