
ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                         Сільський голова  

 

                      Роман ДМИТРІВ  

31 серпня 2022 року   

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 14 

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради  

 

 

с. Гора                        31 серпня 2022 року  

 

 

 

Головував:  Счастливий М.А.    заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   

Присутні:                             члени комісії та запрошені  

 

 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Про результати проведення обстежень  закладів освіти Гірської 

територіальної громади щодо готовності фонду захисних споруд цивільного 

захисту закладів освіти та об’єктів що можуть використовуватися як 

укриття для здобувачів освіти та працівників закладів освіти щодо їх 

готовності до використання за призначенням та визначення форм 

організації освітнього процесу. 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати проведення обстежень  закладів освіти Гірської 

територіальної громади щодо готовності фонду захисних споруд цивільного 

захисту закладів освіти та об’єктів що можуть використовуватися як укриття 

для здобувачів освіти та працівників закладів освіти щодо їх готовності до 

використання за призначенням та визначення форм організації освітнього 

процесу. 

 

 

 

ДОПОВІДАЧІ: 
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Счастливий М.А. - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів.   

Плахотнюк О.М. – начальник управління гуманітарного розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ:   

 

1.1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

 

1.2. Відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», 

відповідно до п.2 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 68/2022 

«Про утворення військових адміністрацій», Кодексу цивільного захисту 

України, постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138«Деякі 

питання використання захисних споруд цивільного захисту» та від 24.06.2022 

№711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного 

стану в Україні», Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2017 року №1669, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.01.2018 року №100/31552, на виконання доручення Прем’єр-міністра 

України за результатами наради від 7 червня 2022 року щодо підготовки 

закладів освіти до 2022/2023 навчального року та осінньо-зимового періоду 

2022-2023 років, створення безпечних умов перебування в закладах освіти 

дітей, учнів, студентів і працівників з урахуванням збройної агресії Російської 

Федерації, листа Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року 

№1/7035-22 про підготовку до початку 2022/2023 навчального року та 

особливості організації освітнього процесу, розпорядження Київської обласної 

військової адміністрації від 01.07.2022 року № 373, з метою створення 

безпечних умов для навчання та праці учасників освітнього процесу в 

2022/2023 навчальному році доручає: 

 

Управлінню гуманітарного розвитку 

 

1.2.1. Забезпечити початок навчального року: 

- Ревненський ліцей (змішана форма навчання) – з 01 вересня 2022 року, укриття 

знаходиться в приміщенні школи за адресою: с.Ревне, вул.Шкільна 24 

розраховане на 420 осіб; 

-   Гірська ліцей (дистанційна форма навчання)– з 01 вересня 2022 року, укриття 

знаходиться в недобудованій школі за адресою: с.Гора, вул. Центральна 3 за 

80м від закладу освіти, розраховане на 350 осіб; 

-   Ревненський заклад дошкільної освіти (очна форма навчання) – з 01 вересня 

2022 року, укриття знаходиться в приміщенні Ревненського ліцею за адресою: 

с.Ревне, вул.Шкільна 24 розраховане за 150м від закладу освіти; 

-   Гірський заклад дошкільної освіти (дистанційна форма навчання) - – з 01 

вересня 2022 року; 
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-    комунальна установа «Гірський інклюзивно-ресурсний центр» (очна форма 

надання послуг) – з 01 вересня 2022 року, укриття знаходиться в приміщенні 

школи за адресою: с.Ревне, вул.Шкільна 24; 

-   Гірський комунальний центр позашкільної освіти «Старт» (очна форма 

навчання) – з 01 вересня 2022 року на базі Ревненського ліцею, заклад має 

договори про співпрацю з Ревненським ліцеєм та Гірським ліцеєм, укриття 

даних закладів будуть використовуватись ЗПО «Старт» у разі повітряної 

тривоги; 

з урахуванням безпекової ситуації в очному, змішаному та дистанційному 

форматах із дотриманням вимог щодо безпечності освітнього процесу та 

наявності облаштованих захисних споруд цивільного захисту та найпростіших 

укриттів. 

 

                                                                Термін : до 01.09.2022 

 

1.2.2. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо використання, 

утримання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту та 

найпростіших укриттів у закладах освіти. 

Термін : постійно 

 

                                                          

1.2.3. Утримувати захисні споруди цивільного захисту та найпростіші укриття в 

стані готовності до прийому укриваємих та забезпечити фонд захисних споруд 

цивільного захисту медикаментами, медичними засобами надання домедичної 

допомоги, мінімальною кількістю продуктів харчування довготермінового 

зберігання, шанцевим інструментами, меблями, питною водою та засобами 

гігієни тощо відповідно до кількості місць, а також первинними засобами 

пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного 

функціонального призначення) 

 

Термін : до 01.09.2022  

 

1.2.4. Розробити алгоритм дій працівників, учнів та вихованців навчальних 

закладів під час отримання сигналу «Повітряна тривога», маршрути руху до 

захисних споруд, порядок заповнення захисних споруд, довести зазначену 

інформацію до відома працівників і відвідувачів навчального закладу та 

вимагати встановлення контролю за безумовним його виконанням щодо укриття 

в захисних спорудах у разі небезпеки. 

 

Термін : до 01.09.2022  

 

 

1.2.5. Продовжити роботу по приведенню в стан готовності наявних захисних 

споруд цивільного захисту, а саме забезпечення ремонту та відновлення  

фільтровентиляційного обладнання, систем вентиляції, електрозабезпечення, 
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систем водопостачання та каналізації, створення належних санітарно-гігієнічних 

умов для перебування укриваємих. 

 

Термін : в найкоротший термін  

 

1.2.6. Розробити та затвердити паспорти маршрутів руху автобусів, які 

підвозитимуть учасників освітнього процесу з населених пунктів де відсутні 

укриття до місць навчання. 

 

Термін : до 01.09.2022  

 

1.2.7. Забезпечити в закладах освіти ефективну роботу системи оповіщення, за їх 

відсутності організувати оповіщення іншими доступними способами. 

 

Термін : до 01.09.2022  

 

1.2.8. Провести навчальні евакуації та інструктажі з учасниками освітнього 

процесу щодо дій у разі надходження сигналу «УВАГА! ПОВІТРЯНА 

ТРИВОГА». 

Термін : до 05.09.2022  

 

1.2.9. Оперативно приймати рішення про зміну форми організації освітнього 

процесу при зміні безпекової ситуації  в районі. 

 

Термін : постійно 

 

1.2.10. Інформувати Київську обласну державну адміністрацію (Київську 

обласну військову адміністрацію) про будь-які зміни в організації освітнього 

процесу в закладах освіти усіх типів та форм власності, які функціонують на 

території громади. 

 

Термін : постійно 

 

                                                                       Відділу з питань цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

1.2.11. Завершити роботу з постановки на облік найпростіших укриттів 

об’єктів освітнього процесу.  

 

Термін: до 05.09.2022 

 

1.2.12. Провести повторні огляди захисних споруд цивільного захисту та 

найпростіших укриттів після завершення ремонтних робіт та визначити стан їх 

готовності до прийому укриваємих. 
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Термін: відповідно до графіка 

                                                                               ремонтних робіт. 

 

1.3.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.    

№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» 

рішення комісії, прийняті у межах її повноважень,  є обов'язковими для 

виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

 

 

Голова комісії                                                                  Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 

 

Секретар комісії                                                              Людмила БОНЮК 


