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НАКАЗ 

30 грудня 2022                                     с. Глинськ                                         №461       

Про створення штабу безпеки 

та розподілу обов’язків членів штабу 

 

   На виконання пункту 2 підпункту 4 протокольного доручення 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

11.11.2022 №58 про створення штабу безпеки в закладах загальної середньої 

освіти, затвердження плану роботи штабу безпеки та розробку 

функціональних обов’язків члену штабу безпеки, з метою організації 

цивільного захисту персоналу  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити штаб безпеки у закладі освіти. 

2. Розподілити функціональні обов’язки між членами штабу безпеки: 

1) Скрибка Л.А. - керівник штабу безпеки, відповідальна за 

розміщення евакуйованих, відповідальна за роботу Класів безпеки, 

заступник директора з виховної роботи;  

2) Лохань Л.М. - заступник керівника штабу безпеки, керівник комісії 

по прийому та розміщенню евакуйованих, заступник директора з 

навчальної роботи; 

3) Гиренко С.В. - заступник керівника штабу безпеки, відповідальна за 

питання цивільного захисту в закладі, за проведення об’єктових 

тренувань, вчитель фізичної культури; 

4) Скрипка О.В. -  відповідальний за матеріально-технічне 

забезпечення та охорону громадського порядку вдень, завідуючий 

господарством; 

5) Курманова В.В. -  відповідальна за проведення занять, тренінгів, 

практичний психолог; 

6) Лещенко Л.С. лікар, Кохно С.М. сестра медична – відповідальні за 

організацію роботи з надання медичної та домедичної допомоги; 

7) Користов С.В. – відповідальний за радіаційне і хімічне 

спостереження, вчитель фізики і хімії в побуті; 



8) Горболис С.М., Шпирко Д.М. – відповідальні за охорону 

громадського порядку вночі, сторожі. 

9) Стрілець Н.А. – відповідальна за оповіщення та зв’язок,  офісний 

службовець, друкування; 

10) Момот С.М. – відповідальна за організацію та проведення 

тематичних рухливих ігор та вправ. 

3. Облаштувати у двох кімнатах спального корпусу №1 клас безпеки за 

зональним принципом організації освітнього процесу, призначивши 

відповідальною заступника директора з виховної роботи вчителя основ 

здоров’я Скрибку Л.А. 

4. Розробити план роботи штабу безпеки закладу освіти. 

5. Розробити та затвердити функціональні обов’язки керівника  штабу 

безпеки (додаток 1). 

6. Призначеним посадовим особам штабу безпеки забезпечити: 

6.1. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження 

заходів щодо зменшення збитків та витрат у разі їх виникнення. 

6.2. Оповіщення персоналу школи про загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час і постійне 

інформування його про наявну обстановку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор                                                   Сергій КРИКУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 1 

до наказу по Глинській спеціальній школі 

№ 461 від 30.12.2022 р. 

 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ШТАБУ БЕЗПЕКИ 

     Керівник штабу безпеки несе особисту відповідальність про підготовку, 

дисципліну та психічний стан особового складу навчального закладу, 

підтримку постійної готовності штабу і формувань об’єкта, своєчасне 

виконання ними завдань, а також за цілісність споруд, майна й транспорту. В 

його обов’язки входить здійснення підготовки штабу і командирів 

формувань, прийняття рішень відповідно до обстановки, не очікуючи 

вказівок вищого керівництва, і забезпечити виконання поставлених завдань, 

контроль за правильним використанням і збереженням приміщень закладу 

освіти, періодична перевірка їх стану, контроль за дотриманням персоналом 

правил безпеки під час роботи з приладами і технікою здійснення контролю 

за спорудами. 

    На керівника штабу безпеки покладається: 

           У РЕЖИМІ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

- організація і розробка, коректування планів ШБ навчального закладу; 

- планування заходів навчального закладу і контроль за їх виконанням; 

- планування і організація підготовки керівного складу, вчителів, 

техперсоналу; контроль за станом готовності всіх формувань ШБ, 

засобів зв’язку і оповіщення; 

- вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду 

керівників формувань. 

              У РЕЖИМІ НС ТА НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ (ОСОБЛИВИЙ 

ПЕРІОД): 

- забезпечення безперебійної роботи засобів зв’язку і підтримання 

постійної готовності пункту управління в місці постійної дислокації; 

- забезпечення своєчасного оповіщення формувань, педагогічних та 

технічних працівників, членів їх сімей, учнів про загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій і їх постійне інформування; 

- організація ведення розвідки, охорони порядку на збірних пунктах, 

шляхах евакуації; 

- своєчасне доведення до виконавців рішень, наказів і розпоряджень 

директора закладу і контроль за їх виконанням; 

- надання допомоги комісії за прийомом та розміщенням евакуаційних (в 

разі необхідності). 

 

 

 

 

Директор школи                                        Сергій КРИКУН 

 


