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ПЛАН
основних заходів цивільного захисту ЗІППО на 2017 рік
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Зміст заходів

Хто виконує

Уточнити та доповнити плани
цивільного захисту Закарпатського
інституту післядипломної
педагогічної освіти на 2017 рік
відповідно до вимог чинного
законодавства

Басараб М.М.,
начальник штабу
цивільного захисту
ЗІППО
Лазар І.В., завідувач
кабінету
координаційнометодичної
діяльності ЗІППО
Басараб М.М.

Провести зустрічі з працівниками
ДСНС України в Закарпатській
області у контексті створення
інформаційної бази щодо дій в
умовах виникнення надзвичайної
ситуації
Провести
„День
цивільного
захисту”; „Тиждень з основ
безпеки
Життєдіяльності”;
„Місячник пожежної безпеки”
Довести до відома керівного складу
інституту, заступників директора,
завідувачів кабінетів та кафедр
Закарпатського ІППО план
реалізації пропозицій Міністерства
освіти і науки України, обласної
державної адміністрації,
департаменту освіти і науки у сфері
захисту учасників навчальновиховного процесу на випадок
можливих надзвичайних ситуацій з
метою недопущення недоліків
Організувати виготовлення та
розповсюдження листівок, плакатів
з короткими інструкціями про
основи цивільного захисту в побуті
та рекомендації про порядок дій на
випадок надзвичайної ситуації

Термін
виконання
січень –
лютий

протягом
року

Басараб М.М.

травень,
вересень,
листопад

Басараб М.М.

протягом
року

Краус Ю.Й.

протягом
року

Відмітка
про
виконання
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Доводити до керівного складу
інституту, заступників директора,
завідувачів кафедрами та
кабінетами нормативні документи з
питань цивільного захисту
Спільно з навчально-методичним
центром цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Закарпатської області забезпечити
проведення тематичних бесід,
дискусій, семінарів та інших
заходів з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
на випадок надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру зі слухачами курсів
підвищення кваліфікації при
Закарпатському ІППО
Надати методичну допомогу
вчителям предметів „Захист
Вітчизни”, фізкультури та „Основи
безпеки” навчально-виховних
закладів Закарпатської області
Спланувати навчання та
тренування невоєнізованих
формувань і задіяного особового
складу за тематикою аварій на
транспорті з викидом небезпечних
хімічних речовин
Перевірити стан та спроможність
інженерного захисту працюючої
зміни (сховища, підвали) на
випадок радіаційного забруднення
повітря, ремонту та підготовки для
використання під тимчасові
сховища учасників навчального
процесу
Створити реєстр захисних споруд
розташованих поблизу інституту
Відпрацювати дії керівного складу
кафедр та кабінетів Закарпатського
ІППО, керівників невоєнізованих
формувань у кризових ситуаціях
мирного часу
Оформити в бібліотеці інституту та
оновлювати „Куток з цивільного
захисту”
Розробити перспективний план
поновлення навчальноматеріальної бази та інженерного
захисту з цивільного захисту,
забезпечення формувань засобами

Палько Т.В.
Басараб М.М.

протягом
року

Палько Т.В.
Басараб М.М.
Богдан Р.І.
Павко І.Й.
Федор О.Т.
Ільницька І.М.

Відповідно
до плануграфіку
проведення
курсів
підвищення
кваліфікації

Тяскайло Г.І.
Дуб В.І.

січень

Басараб М.М.

квітень –
травень

Басараб М.М.

вересень

Басараб М.М.
Лазар І.В.
Палько Т.В. Басараб М.М.

вересень

Кот А.П.
Лазар І.В.

травень

Палько Т.В.
Басараб М.М.

вересень

квітень травень
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індивідуального захисту
Надати методичну допомогу
Лазар І.В.,
протягом
керівникам районних та міських
навчальнороку
методичних кабінетів та
методичний центр
методичних об’єднань вчителів
ЦЗ та БЖД
предмету „Захист Вітчизни”,
Закарпатської
керівникам освітянських закладів
області
Розробити методичні рекомендації
Басараб М.М.,
вересень
„Організація та проведення „Дня
Лазар І.В. спільно з
цивільного захисту” у навчальному
навчальнозакладі” спільно з НМЦ ЦЗ та БЖД методичним центром
Закарпатської області
цивільного захисту
та безпеки
життєдіяльності
Закарпатської
області
Провести у межах курсів
Басараб М.М.,
жовтеньпідвищення кваліфікації семінарЛазар І.В., спільно з листопад
практикуми з питань організації
навчальнозаходів цивільного захисту та
методичним центром
забезпечення безпечних умов
цивільного захисту
життя і діяльності учасників
та безпеки
навчально-виховного процесу на
життєдіяльності
випадок можливих надзвичайних
Закарпатської
ситуацій
області (за
погодженням)
Оформити на базі з одного з
Лазар І.В.
перше
навчальних кабінетів ЗІППО
півріччя
матеріали з цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Павлович-Іліньо З.В.
Розробити та затвердити Програми
червень
Павко І.Й.
проведення очно-дистанційних
курсів цивільного захисту з
викладачами (вчителями) предмету
„Захист Вітчизни”, що викладають
розділ „Цивільний захист”
Підготувати наказ „Про підсумки
Басараб М.М.
грудень
роботи з цивільного захисту в
Лазар І.В.
ЗІППО за 2017 рік”
Підготувати аналіз проведення
Басараб М.М.
грудень
занять з цивільного захисту з
Лазар І.В.
директорами та їх заступниками,
Сивохоп В.І.
вчителями предмету „Захист
Вітчизни” під час проходження
курсів підвищення кваліфікації при
Закарпатському ІППО

Заступник директора – начальник штабу
цивільного захисту ЗІППО

М. Басараб

