
Начальнику управління з питань НС та ЦЗН 
Львівської міської ради  
п. В. Іваніцькому 
 
Голові Сихівської районної адміністрації 
п. Г. Гладяк 

 
Начальнику Личаківсько-Сихівського відділу освіти 
управління освіти ДГП ЛМР 
п. З. Хонько 

 
 

ДОВІДКА-ДОПОВІДЬ 
 

про перевірку заходів «Єдиного дня цивільного захисту» (18.04.2019) 
                в    ліцеї «Сихівський», м.Львів, вул. Г.Хоткевича, 48 
                        (назва закладу освіти та юридична адреса) 

 
1. Керівник цивільного захисту закладу – Ухніцький Іван Ярославович 

______________________________________________________________________ 
2. Начальник штабу ЦЗ закладу – Говоруха Галина Михайлівна  

______________________________________________________________________ 
     3. Формування закладу-        ліцей «Сихівський», 36 чол. 
                                                (назва формування, к-ть чоловік) 

 Аварійно-рятувальна група – 3; медична ланка – 3; пункт видачі засобів індивідуального захисту 
– 11; ланки охорони громадського порядку – 13; ланка пожежо-гасіння – 3; ланка оповіщення та 
зв’язку – 3;  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Наказ про організацію ЦЗ закладу -  № 7-а/г від 11.02.2019 р. 
                                                                          (№ наказу, від якого числа) 

 
5. Наказ про організацію підготовки та проведення «Дня ЦЗ»- № 44 від 29.03.2019 р. 

                                                                                                      (№ наказу, від якого числа) 

 
6. Наявність плану та графіку проведення «Дня ЦЗ» -  

 є в наявності 
 
7. Виконання практичних заходів у відповідності до вимог наказу МОН України від 21.11.2016р № 
1400 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного 
віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 
державної системи цивільного захисту", наказу МВС «Про затвердження Методики планування 
заходів з евакуації» від 10.07.2017 за № 938/30806  
- урочисте відкриття -  8-40 – 8-55 – (спортивна зала № 1) 
- огляд структурних ланок ЦЗ і організація їх дій за призначенням – 11-35 – 11-50 (спортивна 
зала№ 1) 
- відкриті уроки з ЦЗ в 2,6,7 кл і медико-санітарної підготовки в 10 класах –  

 2А,Б,В,Г – вікторина «Що? Де? Коли?» Поведінка на вулиці; 
 6А,Б,В,Г -  «Історія стихійних лих»; «Гідрологічні надзвичайні ситуації. Пожежі»; 

 
 7А,Б,В, Г – «Виготовлення ватно-марлевих пов’язок та захист органів дихання»; «Гігієна 

відпочинку. Профілактика сонячних теплових ударів. Надання першої допомоги»; 
«Травматизм у надзвичайних ситуаціях»; 



  «Історія стихійних лих». 
 10 Б,В –  «Дії при загрозі сильного вітру, шквалу і смерчі»  

   - планові тренування з учнями 2,3,4,5,8,9 класів-  
 4А,Б,В,Г – спортивні тренування по ЦЗ (спортзала № 2);  
 9Г -  «Правила поведінки та рятування на воді»;  
 9В – «Пошуки в Інтернеті інформації про найжахливіші стихійні лиха 2018-2019 років та їх 

обговорення»;  
 9Д – «Травматизм у надзвичайних ситуаціях»; 
 11А – «Дії населення при виявленні підозрілого предмету»;  
 3А,Б,В,Г – «Подорож у місто небезпек»; 
 8А – «Захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру; 
 2А,Б,В,Г – тематичний урок «Квітка вогню». 

- вікторини і змагання з ЦЗ – 
 6Б - вікторина «Щоб у радості зростати,  лиха слід не допускати»;  
 5А,Б – спортивні змагання (естафета); 
 3А,Б – спортивні змагання по ЦЗ;  

- здача нормативів, які рекомендуються шкільними програмами –  
 10А,Б,В – тести по ЦЗ. Видача протигазів і вправи з ними (хлопці); тести по медичній 

допомозі під час поранень, опіків і травм; 
  9В, 9Г – спортивні естафета з нормативами ЦЗ; 
  8Б,В – спортивна естафета;  
 

- проведення комбінованих естафет з нормативів ЦЗ –  
 10Б – комбінована спортивно-воєнізована естафета; 
 8А, Г – комбінована спортивно-воєнізована естафета; 

 
- зустрічі з представниками штабів, курсів ЦЗ - ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
- огляди-конкурси на кращу наочну агітацію з тематики ЦЗ та військово-патріотичного виховання, 
класних стінних газет – конкурс тематичних стінгазет, плакатів та малюнків, присвячених Дню ЦЗ 
(1-2 поверхи) 
 
- показ фільмів з ЦЗ – «Трагедія Чорнобиля та її наслідки (8Г); фільм про природні стихійні лиха 
та техногенні надзвичайні ситуації – 4 класи);  
 
- широка інформація по шкільному радіо, а також радіопередачі на теми військово-патріотичного 
виховання і ЦЗ – радіоінформація «Екологічні проблеми», «Дії населення при розливі хімічно-
небезпечних речовин», «Дії населення при пожежі»; 
 
-розгортання збірного пункту евакуації (ЗПЕ): 
видання наказу:  № 25 від 10.02.2017 р. 
призначення адміністрації Штибель Володимир Миколайович – заст. директора 
наявність всіх елементів ЗПЕ  є в наявності 
 
- проведення підсумків «Дня ЦЗ» - відбулося після евакуації у 14-40 – 15-00. 
 
8. Загальні враження про організацію «Дня ЦЗ» в закладі освіти та загальна оцінка 
(незадовільно, задовільно, добре, відмінно) – День ЦЗ пройшов на високому рівні. Оцінка 
«__________________». 
 
 



 
Відповідальна посадова особа 
 з питань цивільного захисту                                                    Даниленко М.А. 
 
 
18     квітня  2019 р. 
 
 
 
З довідкою-доповіддю ознайомлений : 
 
директор  ліцею «Сихівський»                                                  І. Ухніцький                                                          
 























 


