
------«ПОГОДЖЕНО»
Начальник Управлінця освіти 
адмішщшиії Московського району 
Х^ШдаЙ^Ш^>кої ради

2018 рік

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник Московського РВ у м. Харкові

ПЛАН
проведення спільної масово-роз’яснювальної роботи з працівниками закладів 

освіти, учнями закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), вихованцями закладів 
дошкільної освіти (ЗДО) і закладів позашкільної освіти (ЗПО) району, 

їх батьками щодо попередження травмування та загибелі людей 
під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду на 2018 рік

№
з/п

Заходи Виконавець Дата
виконання

Відмітка
про

виконання
1. Проведення семінару для осіб, відповідальних 

за цивільний захист, з питань навчання 
вимогам цивільного захисту і пожежної 
безпеки.

ж*

Управління
освіти

адміністрації 
Московського 

району 
Харківської 

міської ради. 
Московський РВ 
у м. Харкові ГУ 
ДСНС України у 

Х/о

1 квартал 
2018 року

2. Спільне проведення комплексу профілак
тичних заходів:

• проведення в ЗДО, ЗЗСО та ЗПО району 
батьківських зборів, зустрічей з 
працівниками ДСНС, конкурсів, вікторин з 
навчання дітей основам безпечної 
життєдіяльності;

• проведення конкурсу на кращий дитячий 
малюнок і поробку та обладнання шкільної 
виставки за її наслідками «Запобігти, 
врятувати, допомогти» серед школярів;

• оновлення куточків цивільного захисту та 
пожежної безпеки;

Управління
освіти

адміністрації 
Московського 

району 
Харківської 
міської ради. 

Московський РВ 
у м. Харкові ГУ 
ДСНС України у 

Х/о
Керівники 

закладів освіти

Протягом
року

Квітень- 
травень 

2018 року

Серпень 
2018 року



-

встановлення вказівних, попереджувальних 
та забороняючих знаків відповідно до 
вимог «Правил ; пожежної безпеки в 
Україні», затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 
30.12.2014 № 1417;

Серпень 
2018 року

розробка та перегляд «Планів дій на 
випадок надзвичайної ситуації щодо 
евакуації з приміщень закладах освіти»; 
проведення тренування з евакуації дітей 
під час виникнення пожежі під час Днів 
Цивільного захисту;

організація діяльності ДЮПР в ЗЗСО 
району;

проведення районного конкурсу шкільних 
ДЮПР:

Серпень 
2018 року

Квітень-
травень.
жовтень-
листопад
2018 року
Протягом
навчального
року
Квітень 2018 
року

проведення Днів цивільного захисту у 
закладах освіти;

проведення Тижнів безпеки дитини у ЗЗСО 
іЗДО;

проведення у закладах освіти ігрових 
занять, бесід і вікторин «Увага! Ялинка!»;

Квітень-
травень 2018
року
Квітень-
травень.
жовтень-
листопад
2018 року
Грудень
2018 року

• проведення Єдиних уроків протипожежної 
безпеки у ЗЗСО;

Перед
кожними
канікулами

• проведення класними керівниками бесід з 
учнями з питань пожежної безпеки у ЗЗСО;

Протягом
року

• проведення вступних, первинних, 
повторних і цільових інструктажів з 
працівниками з пожежної безпеки;

Протягом
року

• розгляд під час проведення батьківських 
зборів питань профілактики дитячого 
травматизму на пожежах та під час інших 
надзвичайних ситуацій;

Протягом
року

• розповсюдження та розміщення в закладах



освіти пам’яток щодо запобігання 
травматизму під час надзвичайних 
ситуацій, наданих працівниками ДСНС.

Протягом
року

3 . Проведення масово-роз’яснювальної роботи з 
працівниками закладів освіти, учнями ЗЗСО, 
вихованцями ЗДО і ЗПО району, їх батьками 
щодо попередження травмування та загибелі 
людей під час виникнення надзвичайних 
ситуацій різного виду.

Московський РВ 
у м. Харкові ГУ 
ДСНС України у 

Х/о

Протягом
року

4 . Організація відвідування учнями пожежно- 
технічної виставки ГУ ДСНС України у 
Харківській області, пожежно-рятувальних 
підрозділів ДСНС.

Управління
освіти

адміністрації 
Московського 

району 
Харківської 

міської ради. 
Московський РВ 
у м. Харкові ГУ 
ДСНС України у 
Х/о, керівники 
закладів освіти

Протягом
року

5 . Аналіз ефективності заходів, які вживаються 
щодо інформування населення з метою 
запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій, попередження травмування та 
загибелі людей під час їх виникнення.

Московський РВ 
у м. Харкові ГУ 
ДСНС України у 

Х/о

Щокварта
льно

Головний інспектор Московського районного відділу 
у м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській області 
підполковник служби цивільного захисту

Головний спеціаліст Управління освіти 
адміністрації Московського району Харківської міської ради

» < і

Інженер з охорони Управління освіти
адміністрації Московського району Харківської міської ради

С. М. Колеснік

Г.І.Гринько


