
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________

Про підсумки виконання плану 
основних заходів цивільного захисту
за 2021 рік та затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту
 на 2022  рік

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету 
Міністрів України від 26.06.2013 № 444 ,,Про затвердження Порядку 
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” (із змінами), 
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 захисту” (із змінами), наказів 
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016  № 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”, від 11.08.2020 
№ 1037 ,,Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень 
Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності”, від 01.02.2021 № 130 ,,Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік”, 
наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 02.02.2021 
№ 20/01-07 ,,Про підсумки виконання плану основних заходів ЦЗ освітньої 
галузі Тернопільської області за 2020 рік та затвердження плану основних 
заходів ЦЗ на 2021 рік” в освітній галузі Тернопільської області проведена 
належна робота щодо розвитку і удосконалення цивільного захисту (далі – ЦЗ), 
забезпечення протипожежної безпеки, визначення шляхів підвищення якості 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок з цивільного захисту науково-
педагогічних, педагогічних, технічних працівників, студентів, учнів, 
вихованців. Заплановані заходи з ЦЗ спрямовувалися на забезпечення 
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готовності та оперативності реагування на можливі надзвичайні ситуації, 
реального захисту від їх наслідків.

Здійснювалося виконання завдань, передбачених пунктами 1, 5, 6, 8, 9 та 
14 розділу ІІ Комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних 
споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування 
необхідними засобами цивільного захисту і майном.

Комісіями за участю фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій 
проводилося обстеження приміщень у підвальних та цокольних поверхах 
будівель і споруд різного призначення для встановлення можливості їх 
використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. 

Проводилася оцінка стану готовності до використання за призначенням 
споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів, зокрема щодо 
дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з 
інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають 
порушення зору та слуху.

Забезпечувалося часткове фінансування заходів щодо утримання фонду 
захисних споруд цивільного захисту.

З урахуванням процесу децентралізації влади, змін меж районів, 
територіальних громад, мережі органів управління освітою, установ і закладів 
освіти уточнено розрахунки укриття працівників, студентів, учнів, вихованців у 
захисних спорудах цивільного захисту.

Відповідно до пропозицій місцевих органів управління освітою спільним 
наказом департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з правоохоронними органами та управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 22.04.2021 № 13/2-06/71/01-07 ,,Про 
затвердження переліку базових закладів освіти з питань безпеки 
життєдіяльності та цивільного захисту та Положення про базовий заклад освіти 
з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту” затверджено базові 
заклади загальної середньої, дошкільної освіти з питань безпеки 
життєдіяльності та цивільного захисту в усіх 55 територіальних громадах 
області, базовий заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

Згідно з наказом управління освіти і науки облдержадміністрації 
від 15.01.2021 № 5/01-07 ,,Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення  
пожежної безпеки в закладах освіти області на 2021 рік” проведено комплекс 
заходів щодо забезпечення вимог пожежної безпеки на об’єктах з постійним 
або тимчасовим перебуванням дітей. 

У 2021 році здійснено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій 
покрівель в навчальних корпусах № 1, № 6, № 10, гуртожитку № 2, бібліотеці 
ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету, двох 
гуртожитках Борщівського агротехнічного фахового коледжу, навчальному 
корпусі та гуртожитку ДПТНЗ ,,Заліщицьке вище професійне училище”
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(смт Товсте), навчальному корпусі № 2 ДНЗ ,,Хоростківський професійний 
сільськогосподарський ліцей”, Байковецькій загальноосвітній школі 
І-ІІ ступенів та навчально-виховному комплексі ,,Лозівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” (Байковецька ТГ), 
Потуторський ліцей та Жовнівська філія цього закладу освіти (Бережанська 
ТГ), Жизномирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (Бучацька ТГ), 
Буцнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, дитячому садку ,,Дзвіночок” 
с. Острів (Великоберезовицька ТГ), комунальному закладі ,,Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів с. Баворів” (Великогаївська ТГ), Великодедеркальській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та Радошівській загальноосвітній школі І 
ступеня (Великодедеркальська ТГ), Вікнянській гімназії (Гримайлівська ТГ), 
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики 
(Заліщицька ТГ), Соколівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
(Золотопотіцька ТГ), загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Озерної 
(Зборівська ТГ), Горошівській та Мельнице-Подільській загальноосвітніх 
школах І-ІІІ ступенів (Мельнице-Подільська ТГ), Рогачинському закладі 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нараївської сільської ради та 
Курянівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (Нараївська ТГ), 
Мшанецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів (Теребовлянська ТГ).

Обладнано автоматичними системами протипожежної сигналізації та 
оповіщення навчальний корпус № 1, гуртожитки № 2 та № 4 
Західноукраїнського національного університету, гуртожиток № 4 
відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України ,,Бережанський агротехнічний інститут”, 
гуртожиток №2 та спорткомплекс Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, корпус відокремленого 
структурного підрозділу ,,Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя”, цокольний поверх 
навчального корпусу Тернопільського фахового коледжу харчових технологій і 
торгівлі, навчальний корпус ДНЗ ,,Бучацьке професійно-технічне училище”, 
2 навчальні корпуси та гуртожиток ДНЗ ,,Підгаєцький професійний аграрний 
ліцей”, навчальний корпус та гуртожиток ДПТНЗ ,,Заліщицьке вище 
професійне училище” (смт Товсте), навчальний корпус ДНЗ ,,Тернопільський 
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”, 
навчальний корпус Теребовлянського профільного ліцею, навчально-виховний 
комплекс ,,Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” та Дубовецьку філію цього опорного закладу освіти, 
навчально-виховний комплекс ,,Шляхтинецька загальноосвітня школа  І-ІІ 
ступенів ім. О.Г. Барвінського - дошкільний навчальний заклад” (Байковецька 
ТГ), заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Золотий ключик” Бережанської 
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міської ради (Бережанська ТГ), опорний заклад ,,Більче-Золотецький 
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”, 
Олексинську ЗОШ І-ІІ ступенів (Більче-Золотецька ТГ), Бучацький дошкільний 
навчальний заклад ,,Дзвіночок” (Бучацька ТГ), дитячий садок ,,Дзвіночок” с. 
Острів (Великоберезовицька ТГ), Курянівську загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів та Рогачинський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Нараївської сільської ради (Нараївська ТГ), опорний заклад Почаївську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (Почаївська ТГ), Новосільську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького (Скориківська 
ТГ), Тернопільські дошкільні навчальні заклади № 3, № 11, № 15, № 24, 
Тернопільську класичну гімназію, Тернопільську початкову школу ,,Ерудит” 
(Тернопільська ТГ), загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів смт. Товсте 
(Товстенська ТГ), дошкільні навчальні заклади № 1 та № 7 м. Чортків 
(Чортківська ТГ), Бриківський навчально-виховний комплекс ,,загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” (Шумська ТГ).

У 2021 році на забезпечення належного протипожежного стану об’єктів 
освіти області витрачено майже 20 млн. грн. бюджетних коштів. Значно зріс у 
2021 році розмір бюджетних асигнувань на забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки в закладах та установах освіти територіальних громад: 
Тернопільської (1 862 370 грн.), Бучацької (1 829 200 грн.), Байковецької 
(1 140 178 грн.), Почаївської (620 000 грн.), Бережанської (536 871 грн.), Більче-
Золотецької (529 000 грн.), Шумської (485 750 грн.), Чортківської           
(390 000 грн.), Скориківської (321 000 грн.), Великоберезовицької           
(300 000 грн.), Товстенської (290 462 грн.), Великогаївської (225 700 грн.), 
Теребовлянському профільному ліцеї (367 000 грн.),  ДПТНЗ ,,Заліщицьке вище 
професійне училище” (973 155 грн.), ДНЗ ,,Підгаєцький професійний аграрний 
ліцей” (851 251 грн.), ДНЗ ,,Бучацьке професійно-технічне училище”     
(728 300 грн.), ДНЗ ,,Тернопільський професійний коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою” (350 000 грн.), відокремленому 
структурному підрозділі ,,Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя” (1 590 146 грн.), 
Борщівському агротехнічному фаховому коледжі (431 000 грн.), 
Тернопільському фаховому коледжі харчових технологій і торгівлі         
(359 554 грн.), Західноукраїнському національному університеті          
(1 913 202 грн.), відокремленому підрозділі Національного університету 
біоресурсів і природокористування України ,,Бережанський агротехнічний 
інститут” (727 772 грн.), Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній 
академії  ім. Тараса Шевченка (293 940 грн.)

Крім того, значні обсяги робіт із протипожежного захисту закладів освіти 
здійснено в рамках Національної програми ,,Велике будівництво”, урядової 
програми ,,Спроможна школа для кращих результатів” (в межах загального 
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фінансування проєктів).
25.06.2021 сталася пожежа в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 20 імені Руслана Муляра (виникла на покрівлі будівлі школи 
площею 5 м2 через розігрівання  бітумної смоли під час  ремонту даху). Вогонь 
ліквідували у короткі терміни. Постраждалих осіб під час пожежі не було. 
Матеріальних збитків пожежею не завдано.

Підготовка учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-
технічної) освіти до дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття 
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 проводилася в рамках 
вивчення предметів ,,Основи здоров’я” та ,,Захист України”. Позашкільна 
освітня робота з питань формування культури безпеки життєдіяльності серед 
дітей та молоді, формування здорового способу життя, оволодіння ними 
навичками самозахисту і рятування здійснювалася в гуртках, факультативах, 
курсах за вибором з питань ЦЗ, БЖД та рятувальної справи.

Освітня робота з дітьми дошкільного віку проводилася згідно з вимогами 
базового компонента дошкільної освіти і спрямовувалася на формування 
достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного 
перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у 
надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем.

День цивільного захисту та об’єктове тренування в закладах загальної 
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Тиждень безпеки 
дитини в закладах дошкільної освіти області проведено у квітні-травні та 
вересні-жовтні 2021 року, відповідно до епідемічної ситуації щодо 
захворюваності на COVID-19 в установах та закладах освіти територіальних 
громад, із дотриманням протиепідемічних заходів і врахуванням пропозицій 
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Тернопільської області.

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у ЗЗСО та ЗПТО області 
проведено в квітні-травні та жовтні-листопаді 2021 року.

Організовано та проведено у 2021 році об’єктові тренування з питань 
цивільного захисту у закладах вищої освіти з відпрацюванням питань евакуації 
у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайної ситуації.

Комунальною установою Тернопільської обласної ради ,,Центр 
аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку 
освітніх закладів області” у 2021 році розроблено та направлено в територіальні 
громади ,,Методичні рекомендації з питань організації цивільного захисту в 
закладах освіти територіальних громад” та інструктивно-методичний збірник 
,,Безпечний шлях до якісної освіти”.

У липні-серпні 2021 року забезпечено участь органів управління освітою 
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спільно з інспекторським складом районних управлінь Головного управління 
ДСНС України у Тернопільській області в контрольних перевірках закладів 
освіти області щодо підготовки їх до 2021/2022 навчального року.

Функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в 
освітній галузі, здійснювалося в Навчально-методичному центрі цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області.

Упродовж  2021 року до функціонального навчання з питань цивільного 
захисту було залучено 731 працівника галузі освіти, зокрема:

432 – керівники закладів загальної середньої освіти та їх заступники;
73 – керівники закладів дошкільної освіти;
133 – командири формувань цивільного захисту закладів освіти, а саме:
23 – оповіщення та зв’язку;
28 – пожежогасіння;
37 – медичних;
12 – радіаційного та хімічного спостереження;
28 – охорони громадського порядку;
5 – обслуговування захисних  споруд цивільного захисту; 
93 – інші категорії.

Крім цього, в Тернопільському обласному комунальному інституті 
післядипломної педагогічної освіти слухачі курсів підвищення кваліфікації за 
освітньою програмою ,,Розвиток професійної компетентності учителів 
предмета ,,Захист України” опанували основи безпеки життєдіяльності, 
отримали  знання з надання допомоги в зоні тактичних умов, методики 
проведення занять з цивільного захисту, прослухали лекції ,,Нормативно-
правове забезпечення цивільного захисту в сучасних умовах”, ,,Цивільний 
захист – сучасні аспекти”, ,,Заходи безпеки і цивільний захист під час занять 
гуртків та курсів за вибором військово-патріотичного профілю”. 

Для вчителів основ здоров’я прочитано лекції ,,Основи безпеки 
життєдіяльності” та ,,Організація ефективного і безпечного освітнього 
середовища. Цивільний захист”.

У поточному році пройшли підвищення кваліфікації:
688 осіб – керівники закладів загальної середньої освіти та їх

заступники;
15 – керівники закладів позашкільної освіти та їх заступники;
74 – керівники закладів дошкільної освіти;
234 – вчителі  основ здоров’я;
175 – вчителі предмета ,,Захист України”.
18 лютого 2021 року в режимі онлайн-зв’язку проведено нараду із 

відповідальними за організацію роботи з цивільного захисту та протипожежної 
безпеки в органах управління освітою територіальних громад області.
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13 квітня 2021 року в онлайн-режимі проведено інструктивно-методичне 
заняття з питань цивільного захисту та протипожежної безпеки з керівниками 
закладів інституційного догляду та виховання дітей, закладів позашкільної 
освіти області.

Комунальною установою Тернопільської обласної ради ,,Центр 
аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку 
освітніх закладів області” 12 серпня 2021 року проведено нараду з керівниками 
органів управління освітою територіальних громад щодо організації роботи з 
підготовки закладів освіти до нового навчального року, значну увагу на цій 
нараді приділено питанням забезпечення пожежної безпеки.

На офіційних веб-сайтах КУТОР ,,Центр аналітично-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області”, 
управління освіти і науки облдержадміністрації, ТОКІППО, місцевих органів 
управління освітою, закладів та установ освіти розміщувалися інформаційні 
матеріали  з тематики ЦЗ та БЖД.   

Органами управління освітою територіальних громад, керівниками 
закладів освіти усіх типів та форм власності серед учасників освітнього 
процесу проводилася систематична просвітницька робота із запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними 
захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями).

За 2021 рік в 5 закладах дошкільної освіти області зареєстровано 
надзвичайні ситуації (код 20712), пов’язані з небезпечною інфекційною 
хворобою (групові випадки): 4 – норовірус, 1 – ротавірус. Спалахи інфекції 
локалізовані та ліквідовані, після проведеного комплексу протиепідемічних 
заходів, виконання приписів Держпродспоживслужби заклади дошкільної 
освіти відновили  роботу в повному обсязі.

Традиційний збір-змагання юних рятувальників ,,Школа безпеки” пам’яті 
учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Кудринського Л.О. в зв’язку 
з складною епідемічною ситуацією у 2021 році не проводився.

У 2021 році проведено шкільні, в територіальних громадах та обласний 
етапи Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості ,,Безпека в житті – 
життя у безпеці - 2021”. В обласному етапі конкурсу взяли участь 224 
конкурсанти (учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів 
позашкільної освіти та гуртків ,,Юний рятувальник”, члени Всеукраїнського 
громадського дитячого руху ,,Школа безпеки”) із 26 територіальних громад 
Тернопільської області.

Вихованці гуртка ,,Юний рятувальник” Почаївського будинку дитячої 
творчості та спорту взяли активну участь у заходах Всеукраїнської акції 
,,Молодь за безпечний світ”, яка проводилася протягом  17-21 травня 2021 року 
в м. Києві в рамках відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. 

З 19 по 26 вересня 2021 року команда Тернопільської області ,,Вартові” з 
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числа  вихованців гуртка ,,Юний рятувальник” Почаївського будинку дитячої 
творчості та спорту успішно представила Тернопільщину у Всеукраїнському 
спеціалізованому дитячо-юнацькому таборі ,,Рятувальник-2021” на базі 
Дитячого центру оздоровлення, відпочинку та туризму ,,Росинка” Жовківської 
міської ради Львівської області. Юні рятувальники Тернопільщини стали 
першими у пожежній естафеті, діловій грі ,,Я – рятувальник”, виграли гран-прі 
у конкурсі-феєрії ,,Казкові рятівники”, стали переможцями конкурсу 
,,Презентаційний плакат”, а також дипломантами конкурсу патріотичної пісні.

Представники Тернопільщини із Залужанської загальноосвітньої школи    
І-ІІІ ступенів Збаразької  міської ради, Підволочиської гімназії ім. І. Франка, 
Почаївського будинку дитячої творчості та спорту протягом 13-15 грудня 2021 
року взяли участь у Всеукраїнському форумі, присвяченому 10-й річниці 
заснування Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості ,,Безпека в 
житті – життя у безпеці”.

Питання дотримання в освітянській галузі законодавчих документів і 
нормативно-правових вимог з цивільного захисту постійно розглядалися на 
колегіях і нарадах органів управління освітою, педагогічних радах із 
залученням фахівців пожежних служб і цивільного захисту, представників 
місцевих структур влади. 

Стан цивільного захисту в освітній галузі області – задовільний. 
Учасники освітнього процесу в основному готові до виконання завдань 

цивільного захисту за призначенням в надзвичайних ситуаціях у мирний час та 
в особливий період.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
01.02.2022 № 51/01.02-01 ,,Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту Тернопільської області на 2022 рік”, з метою забезпечення 
виконання завдань ЦЗ у 2022 році, підвищення готовності до дій у 
надзвичайних ситуаціях  

НАКАЗУЮ:

1. Головними завданнями з цивільного захисту на 2022 рік вважати:
1) Забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій за 

призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у мирний час 
та в особливий період, здійснення заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій або небезпечних подій в установах та закладах освіти.

2) Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних 
споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням, 
створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного захисту, 
інформування працівників закладів та установ освіти, здобувачів освіти про 
місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, 
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призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 
3) Підвищення вимогливості до керівного складу органів управління 

освітою, керівників закладів освіти та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

2. Затвердити План основних заходів цивільного захисту управління освіти 
і науки Тернопільської обласної державної адміністрації на 2022 рік (далі – 
План заходів), що додається.

3. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів та установ 
освіти області усіх типів та форм власності:

1) Розробити до 08.02.2022  та затвердити у встановленому порядку плани 
основних заходів цивільного захисту на 2022 рік.

2) При корегуванні місцевих бюджетів на 2022 рік врахувати витрати для 
здійснення комплексних заходів з цивільного захисту, пожежної безпеки, 
створення умов для безпечного перебування вихованців, учнів, студентів, 
працівників у закладах та установах освіти області.

3) Перевірку діючої системи оповіщення здійснювати щоквартально. 
Проведення евакуаційних заходів – не менше одного разу на півроку.

4) Здійснити комплекс заходів, спрямованих на приведення захисних 
споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням на 
рівні не нижче 77 відсотків.

5) Забезпечити функціонування гуртків, факультативів, курсів за вибором з 
питань ЦЗ, БЖД та рятувальної справи.

6) Під час об’єктових тренувань організовувати навчання з керівним 
складом, членами комісій з НС, керівниками структурних підрозділів, членами 
формувань ЦЗ освітніх закладів в обсязі покладених на них функціональних 
завдань до дій за призначенням в умовах можливих надзвичайних ситуацій.

7) Забезпечити проходження функціонального навчання керівного складу 
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань ЦЗ, в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Тернопільської області згідно з Планами комплектування 
НМЦ ЦЗ та БЖД області на 2022 рік, затвердженими розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 07.12.2021 № 793/01.02-01 ,,Про 
затвердження планів комплектування навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з 
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією 
та здійсненням заходів цивільного захисту, на 2022 рік”. Навчання інших 
працівників освітньої галузі організувати безпосередньо на об’єктах ЦЗ.

8) Інформацію про дату та місце проведення показових Дня ЦЗ та Тижня 
безпеки дитини в закладах освіти територіальних громад, щодо термінів 
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проведення об’єктових тренувань з цивільного захисту в закладах вищої, 
фахової передвищої освіти подати комунальній установі Тернопільської 
обласної ради ,,Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення розвитку освітніх закладів області” до 01.03.2022.

9) Забезпечити подання інформації про хід виконання Плану заходів 
комунальній установі Тернопільської обласної ради ,,Центр аналітично-
методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх 
закладів області” на електронну адресу centre.osvita@ukr.net до 15.06.2022 та 
09.12.2022 (при поданні доповіді про стан ЦЗ за 2022 рік).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-
начальника відділу реформування освітньої діяльності управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації Ганну Зварич. 

Начальник  управління               Ольга ХОМА

 
Ганна Зварич

                      Наталія Носоненко
                      Тетяна Четвертак

 Олександр Петровський
                         Віталій Вітер
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