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нАкАз

Перечин лъ08/01-07

Про ocHoBHi заходи цивiльного
захисту на 2020 piK

На виконання нак€ву департаменту освiти i науки облдеРжадмiнiстрацii

|о.о2.2о20 Ns35 кПро ocHoBHi заходи цивiльного захисту на 2020 piK>, з

метою н€шежноi органiзацii та виконання у закладах освiти Перечинськот

отг

НАКАЗУЮ:
Вiдповiдно до розпорядження Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд l8 грулня

2019 роцу Ns131б-р <Про затвердження плану основних заходiв цивiльного

захисту на 2о2о piK>, нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд

17.0l .2о2О NsбO ,,Про затвердження плану основних заходiв цивiльного

захистУ моН УкраТни на 2020 piK>>, розпорядження голови

облдержадмiнiстрацii 05.02.2020 Ns66 <<Про план основних заходiв

цивiлiного захисту Закарпатськоi областi на2020 pik>, наказу департаменту

освiти i науки оопл.рrпЪдмiнiстрацii 1о.о2.2о20 Nsз5 <про ocHoBHi заходи

цивiльного захисту н; 2О2О piK>>, з метою належноi органiзацii та виконання у

закладах освiти Перечинськоi отг заходiв цивiльною захисту

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закJIадiв освiти Перечинськоi отг забезпечити:

1.1. Органiзачiю та проведення комплексу вiдповiдних заходiв щодо

запобiгання виникненню:
- пожеж У лiсах та сiльськогосподарських угiддях протягом

пожежонебезпечного перiоду за участю вiдповiдних фахiвuiв

ЩержлiсаГенсТВа'ДСНСтаНацiональноТполiцii;
квlтень-жовтень 2020 року



нещасних випадкiв з учнями (вихованцями) на водних о(

уr*rо вiдпоuiдн"* ба*i"uiв ДСНс та нацiональноТ полiцii,
II квартал

Органiзацiю та проведення: 
,,. лт -л.,,,гi пLц. ,ноi освiти

у закладах загаJIьноi середньоi, дошкiльнот та позашкlль

тижня знань з основ безпеки життедiяльностi, ,,щня uивiльного захисту,

Тижня безпеки дитини.
KBiTeHb-TpaBeHb, жовтень-листопад 2020 року

- заходiв з популяризачiI культури беЪпеки життедiяльностi серед дiтей i

молодi шляхом проведенп" йiп"них та участi у мiських i обласних

змаганнях, навч€шьно-тренуваJIьних зборах, громадських акцiях

<Запобiгти. Вряryвати. ,Щ,опомоГги), <Герой - рятУвальник року>,
Що 15 .|2.2020 року

- заходiв серед учасникiв освiтнього процесу iз запобiгання

надзвичайних сиryачiй, пов'язаних з небезпечними захворюваннями

(отруеннями) iз залученням фахiвцiв медичних установ,
Що l5.|2.2020 року

об'сктах

2020 року

1.з. Створення тематичноi рубрики (сторiнки) на

основних напрямкiв безпеки життедiяльностi,

2. Подати вiддiлу освiти, культури, ciM'i, молодi та

MicbKoi РадИ iнформаЧiю про хiд виконання заходiв у
1 червня 2О2О року, за piK - до 5 сiчня 2021, року,

сайтi закладу освiти з

Протягом 2020 року
спорту Перечинськоi
першому пiврiччi до

М.Кутчак

з. Контроль за виконанням цього наказу з€шишаю за собою.

В.о.начальника вiдlдiлу


