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Інструкція №3 

щодо виконання вимог цивільного захисту  

у закладі освіти 

1. Ця інструкція встановлює порядок виконання вимог цивільного захисту в закладі освіти та є 

обов’язковою для виконання всіма працівниками. У питаннях, не врегульованих нею, слід керуватися 

нормами Кодексу  цивільного захисту України від 02. 10. 2012 № 5403-IV, Правилами техногенної безпеки 

затвердженими наказом МНС України від 05.11.2018 № 859, іншими нормативно- правовими актами у сфері 

цивільного захисту та техногенної безпеки, вимогами інструкцій (правил) з охорони праці. 

2. Працівники закладу освіти мають дотримуватися загальних вимог законодавства України із цивільного 

захисту та техногенної безпеки, інструкції (правил) охорони праці та цієї Інструкції, а також  виконувати 

видані відповідно до чинного законодавства приписи посадових осіб органів державного нагляду у сфері 

цивільного захисту. 

3.   Інформація про загрозу стихійного лиха ( смерчі, велике випадіння опадів, снігові замети, ожеледь, 

землетрус тощо) доводиться до відома керівника закладу освіти через чергового, або спеціально призначену 

особу з цивільного захисту закладу освіти. 

4.  У разі виникнення аварійних ситуацій та аварій для запобігання переходу їх у надзвичайну ситуацію слід 

забезпечити вимкнення джерел водо-, газо (паро)-, енергопостачання, ліквідацію джерела відкритого вогню, 

підготовку захисних споруд за їх наявності до негайного використання, звільнення проходів і проїздів тощо. 

5.  Залежно від особливостей розташування закладу освіти  слід: 

5.1. розробляти відповідні спеціальні заходи протиаварійного захисту, створювати матеріальні (об’єктові) 

резерви для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  природного та техногенного характеру і їх 

наслідків; 

5.2.  упроваджувати системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення працівників у випадку 

їх виявлення; 

5.3. упроваджувати та утримувати в робочому стані засоби зв’язку і використовувати їх за призначенням; 

5.4.  забезпечувати взаємодію з органами, які відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварій, 

аварійних ситуацій, що пов’язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров’ю 

людей і навколишньому середовищу; 

5.5. постійно оновлювати запас відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших 

фармацевтичних препаратів. 

6.  Поряд із телефонними апаратами вивішують таблички із зазначенням номерів телефонів та виклику 

аварійно- рятувальних служб. 

7. Об’єктові системи оповіщення мають функціонувати постійно. 

8. Для забезпечення оперативності оповіщення у закладі освіти розробляють схеми оповіщення, які 

затверджуються керівником закладу освіти. Схеми оповіщення мають зберігатися у чергового закладу освіти 

на видному місці. 

9. Підходи до захисної споруди цивільного захисту, за їх наявності, евакуаційні шляхи, шляхи під’їзду 

автомобілів аварійно-рятувальних, протипожежних, медичних та інших служб мають бути постійно 

розчищеними від сміття, а в зимовий період - від снігу та льоду. У разі необхідності вказані підходи та шляхи 

позначають показниками напрямків руху до них. Не допускається захаращення чи забудова вказаних підходів 

та шляхів. У темну пору доби вхід у захисну споруду, за її наявності, має освітлюватися.     

10.  Усі працівники закладу освіти мають бути ознайомлені з Інструкцією щодо виконання вимог цивільного 

захисту у закладі освіти, проходити навчання діям і способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та 

аварій, про що в журналі вступного інструктажу  з безпеки життєдіяльності (питань техногенної безпеки) 

роблять відповідні записи. 

11.  На видних місцях мають бути розміщені відповідні  інструкції для працівників щодо виконання вимог 

техногенної безпеки та порядку дій у разі виникнення аварій, надзвичайної ситуації ( стану). 

Посадова особа з цивільного захисту                          ________________  О.В. Нянько 

(посада  керівника організації-розробника)                   (підпис)              

  ПОГОДЖЕНО: 

 Фахівець з охорони праці           ________________   Ю. І. Куклєва 

                                                                                        (підпис)                
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Інструкція №2 

шодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

 

З урахуванням фізико-географічних особливостей, аналізу довголітніх спостережень за епідеміологією, 

метеорологічною обстановкою, наявності потенційних небезпечних об’єктів, підприємств та споруд 

різного характеру поблизу навчального закладу можливе виникнення таких надзвичайних ситуацій 

(НС): 

 радіоактивне забруднення місцевості в разі аварії на АЕС; 

 зараження небезпечними хімічними речовинами (НХР) у разі виникнення аварії на хімічно 

небезпечному об’єкті з викидом аміаку (хлору тощо), розташованому на відстані, або на залізниці 

(автотранспорту) при перевезенні НХР, розташованих на відстані;   

 пожежа; 

 затоплення за інтенсивного танення снігу навесні та паводок унаслідок розливу річок; 

 епідемія; 

 стихійні лиха (снігові бурі, смерчі, урагани тощо). 

Про загрозу та виникнення НС радіоактивного забруднення, хімічного, бактеріологічного зараження, 

катастрофічного затоплення та інших видів небезпеки навчальний заклад отримує сигнал сповіщення від 

місцевого відділу (управління) з питань НС за схемою зв’язку та оповіщення. 

 

1. У разі аварії на АЕС 

 

1.1.  Отримавши повідомлення від відділу (управління) з питань НС про аварію на АЕС, необхідно: 

1.1.1. Керівнику закладу освіти: 

 оповістити працівників про аварію та можливе радіоактивне забруднення місцевості; 

 поставити завдання щодо організації захисту учнів від ураження; 

 спрогнозувати радіаційну ситуацію за даними управління з питань НС; 

 ввести режим радіаційного захисту; 

 організувати евакуацію учнів, працівників захисту освіти згідно з розпорядженнями відділу 

(управління) з питань НС.  

1.1.2. Педагогічним працівникам розташувати учнів у захисних спорудах, а за їх відсутності або 

неможливості їх зайняти- відвести учнів у приміщення першого поверху, а також провести в цих 

приміщеннях герметизацію (затулити вікна, двері, заклеїти щілини тощо). 

1.1.3. Відповідальним за медичне забезпечення організувати прийняття учнями та працівниками 

закладу освіти йодистого препарату.  

1.1.4. Відповідальним за матеріально-технічне забезпечення організувати проведення додаткової 

герметизації продуктів харчування та питної води. 

 

2. У разі аварії на підприємстві з викидом НХР 

 

2.1.  Отримавши повідомлення від відділу (управління) з питань НС про аварію на хімічно небезпечному 

об’єкті з викидом аміаку (хлору тощо) та небезпеку хімічного ураження, необхідно: 

2.1.1. Керівнику закладу освіти: 

 оповістити працівників та організувати евакуацію учнів із зони зараження в безпечні зону; 

 поінформувати міський відділ (управління) з питань НС про стан справ. 

2.1.2. Голові комісії з питань евакуації, іншим працівникам -  

 відвести учнів у приміщення; якщо це неможливо зробити, негайно вийти із зони зараження, 

провести додаткову герметизацію приміщення; 

 евакуювати учнів у безпечну зону після проходження первинної хмари забруднення повітря, якщо 

евакуація не проведена до цього.  

2.1.3. Відповідальним за матеріально-технічне забезпечення - організувати додаткову герметезацію 

продуктів харчування та питної води. 



2.1.4.   Відповідальним за медичне забезпечення виявити потерпілих і надати їм домедичну допомогу, за 

необхідності - направити до закладу охорони здоров’я. 

 

 

3. У разі забруднення ртуттю, її парами 

 

3.1.  Керівнику закладу освіти : 

3.1.1. повідомити відділ (управління) з питань НС за номером телефону та територіальний орган 

Державної санітарно- епідеміологічної служби України за номером телефону; 

3.1.2. організувати механічне вилучення ртуті в приміщеннях закладу освіти і санітарний контроль за її 

проведенням; 

3.1.3. повідомити міське управління з питань НС про стан справ. 

3.2.  Педагогічним працівникам вивести учнів у безпечну зону та обмежити доступ до неї. 

3.3.  Відповідальному за медичне забезпечення: 

3.3.1. організувати механічне вилучення ртуті вакуумним відсмоктувачем; 

3.3.2. двічі проконтролювати утримання парів ртуті з інтервалом 7 днів. 

 

4. У разі затоплення 

 

4.1.  Після отримання повідомлення про загрозу затоплення від відділу (управління) з питань НС 

керівнику закладу освіти необхідно: 

4.1.1. зібрати працівників, довести до їх відома ситуацію, що склалася, та поставити завдання 

відповідно до розпорядження відділу (управління) з питань НС; 

4.1.2. видати попереднє розпорядження щодо організації роботи; 

4.1.3. погодити з відділом (управлінням) з питань НС послідовність та порядок евакуації із зони 

затоплення; 

4.1.4. зосередити на верхніх поверхах навчального закладу м’який інвентар та приладдя; 

4.1.5. вимкнути електричний струм, опалення, водопостачання; 

4.1.6. евакуювати учнів, працівників закладу освіти. 

 

5. У разі виникнення пожежі 

 

5.1.  У приміщенні закладу освіти: 

5.1.1. Працівникам закладу освіти: 

 розпочати гасити пожежу, використовувати первинні засоби пожежогасіння з навчальних кабінетів, 

поблизу яких виникла пожежа; 

 якщо пожежа виникла в кількох місцях одночасно, негайно викликати пожежну команду за номером 

телефону «101» . 

5.1.2. Керівнику закладу освіти: 

 якщо пожежа загрожує життю людей, не чикати розпоряджень, евакуювати їх на вулицю в безпечну 

зону; 

 стежити за тим, щоб після евакуації в приміщенні закладу освіти нікого не залишилося; 

 за необхідності організувати пости спостереження та зустріти пожежну команду; 

5.1.3. Відповідальним за пожежну безпеку  

 для рятування та евакуації людей з будівлі , де багато диму, залучити інші сили цивільного захисту 

закладу освіти 

 перш ніж увійти у приміщення, охоплене полум’ям, накритися з головою мокрою ганчіркою та 

обережно відчиняти двері, стоячи з боку руху дверного полотна; 

 рухатися в дуже задимленому приміщенні закладу освіти, зігнувшись, або поповзом; 

 потерпілих від пожежі слід виносити в безпечну зону, на задній двір будівлі закладу освіти; 

 надати потерпілим домедичну допомогу, викликати швидку медичну допомогу за номером телефону 

«103» . 

5.1.4. Відповідальним за матеріально- технічне забезпечення: 

 підготувати найцінніші документи для евакуації із будівлі закладу освіти в безпечну зону; 

 виносити цінні і речі та майно з допомогою працівників закладу освіти. 

5.2. Поблизу закладу освіти: 

 з’ясувати характер, місце виникнення пожежі та її наслідки для закладу освіти; 

 організувати чергування для недопущення загорання будівлі закладу освіти; 

 організувати евакуацію учнів та винесення майна в безпечну зону ( за необхідності) та викликати 

пожежну команду за номером телефону «101»; 



5.3. Доповісти у відділи (управління) з НС та управління освіти департаменту освіти та гуманітарної 

політики про виникнення пожежі поблизу Черкаської спеціалізованої  школи І- ІІІ ступенів №28 ім. 

Т.Г. Шевченка. 

 

 

 

 

 

 

6. У разі загрози  виникнення снігової бурі, урагану, смерчу та інших стихійних лих 

 

6.1. Отримавши попередження про можливі стихійні лиха, необхідно: 

 довести до відома працівників обстановку та поставити завдання відповідно до розпорядження 

відділу (управління) з питань НС;  

  організувати герметизацію приміщень; 

 організувати укріплення окремих елементів будівель; 

 підготувати засоби аварійного освітлення; 

 створити запас питної води та продуктів харчування; 

 під час бурі або інших стихійних лих заборонити вихід із приміщення. 

 

7. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаної з інфекційним  захворюванням людей 

 

7.1. Керівнику закладу освіти доповісти, а також щоденно інформувати про стан справ у відділи 

(управління) з питань НС та у: 

7.1.1. передати інформацію про цей випадок захворювання для працівників відділу Держпродспожив 

служби. 

7.2. Відповідальному за матеріально- технічне забезпечення: 

7.2.1. залучити технічний персонал до щоденного проведення дезінфекції приміщень закладу освіти із 

застосуванням мийних засобів; 

7.2.2. забезпечити захист питної води та продуктів харчування у закладі освіти від зараження; 

7.2.3. заборонити вхід до закладу освіти стороннім особам; 

7.2.4. постійно допомагати працівникам Держпродспожив служби в проведенні необхідних заходів. 

7.3. Працівникам закладу освіти: 

7.3.1. дотримуватися правил особистої гігієни та протиепідеміологічного режиму; 

7.3.2. працівникам, які були відсутні в день зараження, без особливого розпорядження не ставати до 

роботи; 

7.3.3. доповідати про стан свого здоров’я відповідальному за медичне забезпечення закладу освіти в 

телефонному режимі. 

 

 

 

 

Посадова особа з цивільного захисту                          ________________  О.В. Нянько 

(посада  керівника організації-розробника)                   (підпис)              

  ПОГОДЖЕНО: 

 Фахівець з охорони праці           ________________   Ю. І. Куклєва 

                                                                                        (підпис)                

 

      

 

 

    

      
 

  

 

 

  


