ПЛАН
реагування
на надзвичайні ситуації

в Херсонській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №4
Херсонської міської ради
(подається скорочено)

Загальні положення
План реагування на надзвичайні ситуації в Херсонській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради (далі –
План) розроблений відповідно до вимог ст. 130 Кодексу цивільного захисту
України, п. 28 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11
«Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного
захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 № 626
«Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної
системи цивільного захисту».
План призначений для:
 організації і здійснення узгодженого комплексу організаційних та
практичних дій щодо здійснення аварійно-рятувальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі – НС) техногенного та
природного характеру в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №4 Херсонської міської ради (далі – ЗЗСО №4);
 забезпечення у разі загрози або виникнення НС об’єктового рівня
оперативного реагування органів управління, сил і засобів цивільного
захисту (далі –ЦЗ) щодо запобігання і реагування на НС;
 запобігання загибелі людей;
 зменшення матеріальних втрат та організації першочергового
життєзабезпечення працівників закладу освіти та здобувачів освіти в
умовах НС;
 систематизованого і своєчасного надання допомоги постраждалим.
Мета плану :
 визначення сил і засобів, які залучаються для реагування на НС
об’єктового рівня, установлення порядку їх розгортання при загрозі
або/та виникненню НС ;
 забезпечення своєчасного надання допомоги постраждалим в умовах
НС.
План вводиться в дію рішенням директора ЗЗСО №4 у разі загрози або
виникнення НС на території ЗЗСО№4 або адміністративно-територіальній
одиниці, на якій розміщений заклад.
Усі учасники освітнього процесу повинні знати і суворо виконувати
вимоги Плану. За невиконання вимог Плану працівники ЗЗСО №4 можуть
бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
План доводиться під розпис до працівників посадовою особою з питань
ЦЗ під час інструктажу з питань ЦЗ, пожежної безпеки та дій у НС при
прийнятті працівників ЗЗСО №4 на роботу.
Можливі НС для ЗЗСО №4:
- пожежі в будівлі;
- раптовий напад противника або ведення бойових дій;
- стихійні лиха (снігові замети, ожеледь, бурі, смерчі, урагани, зсуви та ін.), які
впливають на організацію освітнього процесу;

- епідемії;
- затоплення території та будівель освітнього закладу під час весняних паводків.
Висновки з оцінки обстановки, яка може скластися у ЗЗСО №4 під час НС
1. Виникнення НС у закладі освіти може призвести до:
 загибелі дітей та працівників закладу ;
 забруднення (зараження) території закладу радіоактивними і хімічними
речовинами та враження людей ;
 руйнування будівлі закладу, втрати матеріальних цінностей.
2. Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла, на
конкретній території може функціонувати один із режимів запобігання і реагування на НС
техногенного та природного характеру:
 режим повсякденного функціонування - за умов
нормальної виробничопромислової,
радіаційної,
хімічної,
біологічної (бактеріологічної),
сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності
епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо;
 режим підвищеної готовності - у разі істотного погіршення виробничопромислової,
радіаційної,
хімічної,
біологічної (бактеріологічної),
сейсмічної,
гідрогеологічної
і гідрометеорологічної
обстановки,
за
наявності можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру;
 режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення і під час ліквідації наслідків
НС техногенного та природного характеру.
1. Сили і засоби ЦЗ в ЗЗСО №4
Для проведення рятувальних та інших необхідних робіт у закладі створені
невоєнізовані формування ЦЗ:
 аварійно-технічна ланка – 4 особи;
 протипожежна ланка – 4 особи;
 ланка охорони громадського порядку – 5 осіб;
 ланка зв’язку та оповіщення – 3 особи;
 санітарний пост – 3 особи;
 комісія з питань евакуації – 5 осіб.
Загальна чисельність особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ із числа працівників
закладу 24 особи.

Порядок оповіщення учасників освітнього процесу про загрозу або
виникнення НС
Інформацію про загрозу або виникнення НС ЗЗСО №4 може отримати:

від управління (відділу, сектору) з питань ЦЗ Суворовського району
М.Херсона, районних підрозділів ГУ ДСНС України у Херсонській області, управління
освіти Херсонської міської ради – телефоном;

від адміністрації потенційно-небезпечного об’єкта, в зоні можливого
ураження від наслідків аварії якого знаходиться ЗЗСО №4 – телефоном та за допомогою
вуличних гучномовців;

з мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і
телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації, після
попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ!» (звуковим сигналом – уривчасте звучання
електросирен, гудків підприємств і транспорту).

З отриманням повідомлення про загрозу або виникнення НС, одночасно з
проведенням заходів, які пропонуються в повідомленні органів влади, до «Ч»+2 хв.
приводиться в готовність система управління:
 здійснюється оповіщення та збір керівного складу, відповідальної особи з питань
ЦЗ, голови комісії з питань евакуації, ланок ЦЗ;
 перевіряється і приводиться у готовність система зв’язку та оповіщення;
 організовується чергування членів ланок ЦЗ;
 уточнюються розрахунки щодо захисту учасників освітнього процесу та порядок
забезпечення дій і заходів з ЦЗ.
Особа (секретар, черговий) ЗЗСО №4, яка отримала повідомлення про загрозу або
виникнення НС та прогноз її розвитку, негайно доповідає директорові ЗЗСО №4 або
особі, яка його заміщує.
За наказом директора ЗЗСО №4, здійснюється оповіщення та збір керівного складу
школи за схемою зв’язку при реагуванні на загрозу або виникнення НС.
Загальний час на оповіщення:
- у робочий час «Ч» + 3 хв.;
- у неробочий час «Ч» + 5 хв..
Директор ЗЗСО №4 та працівники в неробочий час оповіщаються за телефонами.
У робочий час працівники ЗЗСО №4 оповіщаються про НС черговим (секретарем)
за допомогою:
 внутрішньої гучномовної системи зв’язку та оповіщення;
 сигналізацією;
 іншими засобами.
У разі виникнення об’єктових НС (які виникли на території закладу освіти), директор
ЗЗСО №4 про факт НС повідомляє:
 протипожежній службі, за телефоном 101;
 медичній службі, за телефоном 103;
Доповідає :
 черговому Управління ЦЗ МВК за телефоном 1588;
 начальнику управління освіти Херсонської міської ради, за телефоном 22-61-91.
Кожний працівник ЗЗСО №4 повинен знати сигнали оповіщення та вміти
правильно діяти в умовах загрози та виникнення НС.
Коригування плану реагування на НС проводиться щорічно станом на 1 січня.

ВИКЛИК РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ
 Пожежно-рятувальні підрозділи ГУ
ДСНС України в Херсонській області - 101
 Підрозділи ГУ Національної поліції в
Херсонській області -102
 Центр екстреної медичної допомоги –
103
 Аварійно-диспечерська
служба
«Херсонгаз» -104
 Черговий управління ЦЗ МВК -1588

