
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження секретаря 

 селищної ради 

від 08 лютого 2022 р. 

№16-р 

___________    Тетяна БІЛОЗОР 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Воскресенської селищної ради діям в 

надзвичайних ситуаціях та правилам безпеки життєдіяльності на 2022 рік 

 

№ з/п Захід Відповідальні виконавці Заклади, що залучаються Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 

Робота в закладах освіти 

1. Забезпечити: 

Підготовку учнів закладів загальної 

середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти до дій у 

надзвичайних ситуаціях в рамках 

вивчення предметів «Основи 

здоров’я» та «Захист України»; 

практичне закріплення теоретичного 

матеріалу шляхом щорічного 

проведення Дня цивільного захисту 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради 

Заклади професійної 

(професійно-технічної), 

загальної середньої освіти 

(за узгодженням), Головне 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням) 

За окремим 

графіком 

2. З метою поліпшення якості 

навчально-виховної роботи з дітьми з 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, відділ освіти, культури, 

Заклади дошкільної освіти 

(за узгодженням), Головне 

За окремим 

графіком                                                                                                                                  



питань особистої безпеки, захисту 

життя та норм поведінки у 

надзвичайних ситуаціях у закладах 

дошкільної освіти забезпечити 

проведення щороку Тижня безпеки 

дитини 

молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням) 

графіком 

3. Організувати проведення конкурсів 

малюнків та плакатів, літературних 

творів, конкурсів та театральних 

вистав, фестивалів, вікторин тощо з 

метою виховання у дітей навичок 

поведінки в надзвичайних ситуаціях 

(далі – НС) та обережного 

поводження з вогнем 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням) 

Протягом 

року 

4. Налагодити дієвий контроль за якістю 

навчання з нормативних дисциплін 

«Захист Вітчизни», «Основи 

здоров’я», а також за роботою 

закладів освіти у сфері запровадження 

ними сучасних технологій запобігання 

та реагування на НС 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням) 

 

5. Через різні види діяльності дітей: 

навчальну, трудову, ігрову, художню 

тощо здійснювати навчально-виховну 

роботу з дітьми дошкільного віку за 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням) 

Протягом 

року 



курсом занять «Основи здоров’я» селищної ради 

6. Провести в закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти батьківські 

збори, конкурси, вікторини, з метою 

навчання дітей основам безпеки 

життєдіяльності 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням) 

Протягом 

року 

Громадські рухи та позашкільна робота 

1. Організувати роботу серед дітей та 

підлітків щодо залучення їх до 

громадського руху «Школа безпеки» 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради 

Громадські організації, 

гуртки та клуби юних 

рятувальників (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням) 

Протягом 

року 

2. Організувати та провести збори-

змагання юних рятувальників «Школа 

безпеки» в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти і за 

результатами визначити команду-

переможця для участі у 

Міжнародному та Всеукраїнському 

зборі-змаганні «Школа безпеки», а 

також організувати базові табори 

юних рятувальників 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Воскресенської 

селищної ради 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Воскресенської селищної 

ради, Головне управління 

ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням) 

За окремим 

графіком 



3. Провести шкільні етапи 

Всекураїнського фестивалю «Дружин 

юних пожежних», у разі необхідності, 

забезпечити участь дітей у районних 

(міських), зональних, обласних етапах 

даного фестивалю. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради 

Управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), навчально-

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миклаївської області (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням) 

За окремим 

планом 

4. Провести громадську акцію 

«Запобігти. Врятувати. Допомогти», 

організувати та забезпечити широке 

анонсування і висвітлення ходу 

проведення зазначеної акції 

Головне управління ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням), виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням) 

За окремим 

графіком 

5. Організувати проведення виступів 

команд дружин юних пожежних під 

час проведення акції «Запобігти. 

Врятувати. Допомогти» та інших 

агітаційних заходів перед дитячою, 

дорослою аудиторіями та трудовими 

колективами 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням) 

За окремим 

графіком 



6. Організувати постійне відвідування 

дітьми експозиційно-виставкового 

центру Головного управління ДСНС 

України у Миколаївській області та 

пожежно-рятувальних підрозділів 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, Головне управління 

ДСНС України у Миколаївській області 

(за узгодженням) 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

виконавчий комітет 

Воскресенської селищної 

ради 

Постійно 

7. В осередках громадських організацій, 

військово-патріотичних об’єднанях, 

центрах туризму, будинках творчості 

дітей та юнацтва і в закладах 

позашкільної освіти інших типів 

відповідно до їх статутів здійснювати 

комплекс заходів, спрямованих на 

професійне самовизначення 

молодшого покоління та їх підготовку 

до служби в державних аварійно-

рятувальних, пожежно-рятувальних та 

спеціалізованих формуваннях ДСНС 

України 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, Головне управління 

ДСНС України у Миколаївській області 

(за узгодженням) 

Громадські військово-

патріотичні об’єднання, 

центри туризму (за 

узгодженням), будинки 

творчості дітей та юнацтва, 

заклади позашкільної освіти 

(за узгодженням) 

Постійно 

8. Проводити заходи агітаційного, 

навчального та спортивного характеру 

з цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності в оздоровчих дитячих 

таборах, в період шкільних канікул 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, Головне управління 

ДСНС України у Миколаївській області 

(за узгодженням) 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

Червень-

серпень 2022 

року 



узгодженням) 

9. Забезпечити проведення роботи щодо 

підготовки відеофільмів методичного 

та просвітницького характеру з питань 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності для дітей 

дошкільного віку, учнів. 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Воскресенської селищної ради, 

навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Миколаївської області 

(за узгодженням) 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

управління з питань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням) 

Протягом 

року 

Навчання та інформування населення з питань цивільного захисту 

1. Організувати розповсюдження через 

підпорядковані структурні підрозділи 

та підвідомчі заклади листівок та 

пам’яток з основ цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності серед 

громадян 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням) 

Постійно 

2. Організувати та забезпечити тісну 

взаємодію із ЗМІ, оперативно, 

достовірно та своєчасно інформувати 

громадян про стан захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, 

а також про заходи, що вживаються 

для забезпечення їх безпеки, надавати 

практичні рекомендації до дій в 

екстремальних умовах 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, Головне управління 

ДСНС України в Миколаївській області 

(за узгодженням), управління з питань 

цивільного захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації 

(за узгодженням) 

Головне управління ДСНС 

України в Миколаївській 

області (за узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

узгодженням) 

Протягом 

року 



3. Організувати, використовуючи 

мережу консультаційних пунктів при 

житлово-експлуатаційних 

організаціях, Воскресенської 

селищної ради розповсюдження серед 

населення пам’яток, рекомендацій та 

інших навчально-методичних 

матеріалів щодо дій при виникненні 

можливих надзвичайних ситуацій, 

користування засобами захисту та 

надання першої домедичної допомоги 

(само- та взаємодопомоги) 

постраждалим 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

навчально-методичний 

центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

узгодженням) 

Протягом 

року 

Підготовка керівних кадрів, навчання працівників на об’єктах 

1. Надати практичну допомогу 

підвідомчим об’єктам у підготовці та 

проведенні об’єктових навчань і 

тренувань 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, керівники служб 

цивільного захисту Миколаївської 

області (за узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій (за 

узгодженням) 

Навчально-методичний 

центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

узгодженням), Головне 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області (за 

узгодженням) 

Протягом 

року 

2. Здійснювати аналіз навчання 

керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, керівники підприємств, 

установ та організацій (за 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

навчально-методичний 

Згідно зі 

строком 

звітності 



питань цивільного захисту узгодженням) центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

узгодженням) 

Контроль стану здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

1. Підготувати матеріали до семінару, 

який відбудеться на базі Головного 

управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області із 

залученням представників 

територіальних органів ДСНС у 

Миколаївській області 

Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради, керівники служб 

цивільного захисту Миоколаївської 

області (за узгодженням), керівники 

підприємств, установ та організацій (за 

узгодженням), Головне управління 

ДСНС України у Миколаївській області 

(за узгодженням), управління з пиань 

цивільного захисту Миколаївської 

облдержадміністрації (за узгодженням), 

навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Миколаївської області 

(за узгодженням) 

Головне управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області (за узгодженням), 

управління з пиань 

цивільного захисту 

Миколаївської 

облдержадміністрації (за 

узгодженням), навчально-

методичний центр 

цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області (за 

узгодженням) 

Травень 

 


