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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНОВИХ ТА СТРОКОВИХ ДОНЕСЕНЬ (ВІДОМОСТЕЙ)

№
з/п

Найменування донесень
(відомостей)

Хто подає

1

2

3

1

Доповідь про стан ЦЗ

4
1. З ПИТАНЬ СТАНУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Керівники закладів освіти.
Відділ освіти Чудейської с/р
Відділ освіти Чудейської с/р

2

3

1

2

Кому подається

Інформація
щодо Керівники закладів освіти.
запланованих
заходів
з
підготовки
органів
управління та сил цивільного Відділ освіти Чудейської с/р
захисту на 2021 р.
Донесення
про
стан Керівники закладів освіти.
виконання
заходів
з
підготовки
органів
управління та сил цивільного
захисту за 2020р.
Відділ освіти Чудейської с/р

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Відділ освіти Чудейської с/р

про Керівники закладів освіти.
та
Відділ освіти.

5
Щороку, за звітний рік
станом на 1 січня до 5 січня
Щороку, за звітний рік
станом на 1 січня до 10 січня
Щороку, за звітний рік
станом на 1 січня до 5 січня

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Щороку, за звітний рік
станом на 1 січня до 10 січня

Відділ освіти Чудейської с/р

Щороку, за звітний рік
станом на 1 січня до 5 січня

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

2. З ПИТАНЬ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Повідомлення
про Керівники закладів освіти.
Відділ освіти
виникнення
або
загрозу
виникнення НС та ліквідації
її наслідків
Відділ освіти.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Повідомлення
виникнення
пожежі
ліквідації її наслідків

Періодичність та терміни
подання

Відділ освіти
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Щороку, за звітний рік
станом на 1 січня до 10 січня
Усно - протягом 15 хв. з
моменту
надходження
інформації по телефону;
письмово-протягом
1
години
з
моменту
надходження інформації за
допомогою технічних засобів
Усно - протягом 15 хв. з
моменту
надходження
інформації по телефону;
письмово-протягом
1
години
з
моменту
надходження інформації за
допомогою технічних засобів

Номер форми
донесення
(відомостей)
6

1/1/ПЦЗ

1/ГПЦЗ 2

1/ВПЦЗ

1/ВПЦЗ

2/НС-1

2/НС-2

2
1

2

1

Відомості про стан укриття
населення у фонді захисних
споруд цивільного захисту

2

Зведені відомості технічної
інвентаризації
захисних
споруд цивільного захисту.

1

Звіт
про
проходження
посадовими
особами
навчання з питань цивільного
захисту та пожежної безпеки
у
навчально-методичних
центрах.

3
4
5
6
3. З ПИТАНЬ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ
Керівники закладів освіти.
Відділ освіти.
Щороку станом на 1 листопада
до 5 листопада поточного року
Відділ освіти.
Департамент освіти і науки
Щороку станом на 1 листопада 3/1/СІЗ ЦЗ
облдержадміністрації
до 10 листопада поточного року
Керівники закладів освіти.
Відділ освіти.
Щороку станом на 1 листопада
до 15 листопада поточного року
Відділ освіти.
Департамент освіти і науки
Щороку станом на 1 листопада 3/2/СІЗ ЦЗ
облдержадміністрації
до 10 листопада поточного року
4. З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Відділ освіти
Департамент освіти і науки
Щороку до 10 грудня
облдержадміністрації
4/НПО

5.3. З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

1.

Керівники закладів освіти.
Донесення про евакуацію
населення при виникненні
Відділ освіти
НС

Відділ освіти.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Негайно при здійсненні
евакуаційних заходів через
технічні засоби зв’язку (1
год.)
та
документально
протягом доби

5/Евак

6. З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1

2

Зведений звіт про травматизм Відділ освіти
під час освітнього процесу в
закладах освіти за 2020 рік
Зведений звіт про стан
Керівники закладів освіти.
травматизму за результатами
розслідувань (спеціальних
розслідувань) НВ, ГРЗ
Відділ освіти.
(отруєнь),аварій

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Відділ освіти.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Щороку, за звітній період
станом на 1 січня – до 15
січня
Щороку до 1 лютого за
звітній рік
Щороку до 10 лютого за
звітній рік

НВ (зведена)
річна

6/ОП/НВП

3
1
3

4

2
3
Зведений звіт про стан Керівники закладів освіти.
невиробничого травматизму
із смертельними наслідками
за ___ рік (серед вихованців, Відділ освіти.
учнів
Звіт про пожежі, що сталися в Керівники закладів освіти.
__ півріччі 20__ року, та
наслідки від них
Відділ освіти.

5

Звіт про дорожньотранспортні пригоди, що
сталися в __ півріччі 20__
року, та наслідки від них

Керівники закладів освіти.

Відділ освіти.

6

Повідомлення про нещасний
випадок (груповий, із
смертельним наслідком), що
стався із здобувачем освіти

Керівники закладів освіти.

Відділ освіти.

7

Повідомлення про нещасний Керівники закладів освіти.
випадок (груповий, із
смертельним наслідком), що
стався із працівником закладу Відділ освіти.

4
Відділ освіти

5
Щороку до 1 лютого за
звітній рік

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Щороку до 10 лютого за
звітній рік

Відділ освіти.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Відділ освіти.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Відділ освіти.

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
Відділ освіти.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Щопівроку, станом на
1 липня - до 3 липня;
за звітний рік станом на
1 січня - до 3 січня
Щопівроку станом на
1 липня - до 5 липня;
за звітний рік станом на
1 січня - до 5 січня
Щопівроку, станом на
1 липня - до 3 липня;
за звітний рік станом на
1 січня - до 3 січня
Щопівроку станом на
1 липня - до 5 липня;
за звітний рік станом на
1 січня - до 5 січня
Негайно
через
технічні
засоби зв’язку (1 година) та
документально–протягом 1
доби
Негайно
через
технічні
засоби зв’язку (1 година) та
документально–протягом 1
доби
Негайно
через
технічні
засоби зв’язку (1 година) та
документально–протягом 1
доби

6

6/ОП/НВСН

6/ОП/ПБ

6/ОП/ДТП

6/ОП/9/П-1

6/ОП/9/П-2

4

Розділ ІІ
ФОРМИ ДОНЕСЕНЬ (ВІДОМОСТЕЙ)
1. З ПИТАНЬ СТАНУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Форма 1/1/ПЦЗ

ДОПОВІДЬ
про стан цивільного захисту в _________________________________________________________________
Зареєстровано надзвичайні ситуації (далі – НС) (кількість, класифікація, кількість постраждалих, матеріальні збитки,
витрати щодо ліквідації наслідків НС).
Кількість підпорядкованих структурних підрозділів (для регіону – управлінь та відділів освіти, закладів вищої освіти,
загальноосвітніх, професійних, дошкільних та позашкільних закладів освіти, закладів післядипломної педагогічної
освіти; для закладів вищої освіти – факультетів і підпорядкованих структурних підрозділів).
Загальна чисельність педагогічних працівників, обслуговуючого та допоміжного персоналу; учнів загальноосвітніх,
професійно-технічних та вихованців дошкільних закладів освіти.
Кількість закладів освіти, що проводжують свою діяльність в особовий період, чисельність педагогічних,
обслуговуючого та допоміжного персоналу.
Техногенна, екологічна та природна безпека території розташування об’єкта: наявність і кількість потенційно
небезпечних об’єктів.
Засідання комісій з питань ТЕБ та НС (кількість, термін проведення, питання, що розглядалися).
Найважливіші заходи з питань цивільного захисту (далі – ЦЗ), що проведені в звітному році на виконання актів
Кабінету Міністрів України, та РНБО України і рішень місцевих органів виконавчої влади.
І. Система управління, оповіщення і зв'язку
Введення в дію нових запасних пунктів управління, вузлів зв'язку, зміни в системі оповіщення за звітний період.

Заходи щодо покращення і підвищення готовності системи управління, оповіщення і зв'язку.
ІІ. Захист населення
1. Забезпеченість населення, у тому числі найбільшої робочої зміни захисними спорудами цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ). Стан
готовності існуючого фонду ЗСЦЗ (загальні кількісні та відсоткові показники, кількість коштів, витрачених на ремонт протягом року).
2. Стан та основні заходи з удосконалення радіаційного та хімічного захисту (далі – РХЗ). Стан готовності сил ЦЗ (підрозділів РХЗ до,
ліквідації наслідків НС.
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Стан забезпечення засобами РХЗ (кількісні та відсоткові показники загальні та придбані протягом року):
- персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів (далі – Р та ХНО);
- особового складу формувань цивільного захисту;
- учасників освітнього процесу, працівників підприємств, установ та організацій розташованих у зоні можливого Р та ХНО.
Стан забезпечення у необхідному обладнанні та засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного
спостереження, розрахунково-аналітичних груп (кількісні та відсоткові показники загальні та придбані протягом року).
3. Медичний захист населення, заходи з удосконалення медичного захисту населення. Забезпечення учасників освітнього процесу,
працівників і службовців підприємств, установ та організацій медичними засобами індивідуального захисту (АІ-2, ІПП-8, ППМ).
Забезпечення формувань ЦЗ ліками та виробами медичного призначення (кількісні та відсоткові показники).

III. Сили та засоби ЦЗ
Укомплектованість, оснащеність і стан їх підготовки. Проведення командно-штабних навчань та об’єктових тренувань органів
управління та сил ЦЗ (загальні відомості). Проведення комплексних перевірок у сфері ЦЗ (кількість, термін проведення, орган управління,
що перевіряється, оцінка). Стан готовності державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань ЦЗ, а також
громадських аварійно-рятувальних формувань до дій за призначенням (кількісні та відсоткові показники загальні, атестованих, готових до
дій за призначенням та створених протягом року); органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єкти економіки
(господарювання) до роботи (дій) в осінньо-зимовий період. Висновки з готовності до дій в умовах мирного часу та особливого періоду,
пропозиції щодо їх подальшого удосконалення.

IV. Матеріальне забезпечення
Заходи з удосконалення матеріального забезпечення. Стан накопичення запасів матеріального резерву об’єктового рівня для запобігання
виникненню і ліквідації наслідків можливих НС (у відсотках до затвердженої номенклатури, з них за договорами, обсяг витрачених та
поновлених протягом року матеріальних засобів).

V. Технічне забезпечення
Висновки з можливості відповідних служб щодо ремонту, технічного обслуговування автомобільної та спеціальної інженерної техніки,
що залучатиметься до виконання завдань ЦЗ.

VІ. Протипожежне забезпечення
Обладнання будівель об’єктів економіки (господарювання) автоматичними системами пожежної сигналізації (кількісні та відсоткові
показники загальні та придбані протягом року)
Обладнання об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН) системами раннього виявлення загрози виникнення НС (кількісні та відсоткові
показники) кількість ОПН, загальна кількість та за звітний рік технічних завдань,робочих проектів на улаштування систем, кількість ОПН, де
системи змонтовано). Виконання інженерно-технічних протипожежних заходів ЦЗ.
Робота, яка проведена по удосконаленню евакуаційних заходів, скороченню термінів їх проведення, підготовка та освоєння заміської
зони.

VІІ. Навчання органів управління та населення з питань ЦЗ.
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Підготовка керівного складу органів управління та населення у сфері ЦЗ в Інституті державного управління у сфері ЦЗ та
територіальних навчально-методичних установах у сфері ЦЗ; утворення і розвитку системи загальної середньої та позашкільної освіти
гуртків, факультативів, курсів з ЦЗ, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи; організація навчання населення з основних питань ЦЗ
(дій в умовах виникнення НС, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей) (загальні кількісні показники стосовно створення
та розповсюдження відео-, радіо- та друкованих матеріалів і програм тощо); формування та розвитку мережі навчально-консультаційних
пунктів з питань ЦЗ при житлово-експлуатаційних організаціях (показники кількісні та відсоткові від потреби).

VІІІ. Загальні висновки щодо стану ЦЗ, проблемні питання і пропозиції щодо його подальшого покращення.
______________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

"____"______________ 20___ р
Примітка: Форма заповнюється відповідно до реального стану цивільного захисту відповідного органу управління освітою (об’єкту господарювання), що звітується.
Зміни назв пунктів наведеної форми не допускається.
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Форма 1/2а/ПЦЗ

ДОПОВІДЬ
про стан цивільного захисту __________________________________________________
Зареєстровано надзвичайні ситуації (далі – НС) (кількість, класифікація, кількість постраждалих, матеріальні
збитки, витрати щодо ліквідації наслідків НС).
Кількість підзвітних та підконтрольних органів управління освітою, закладів вищої освіти, загальноосвітніх,
професійних, дошкільних та позашкільних закладів освіти, закладів післядипломної педагогічної освіти).
Загальна чисельність педагогічних працівників, обслуговуючого та допоміжного персоналу; учнів загальноосвітніх,
та вихованців дошкільних закладів освіти.
Кількість закладів освіти, що проводжують свою діяльність в особовий період, чисельність педагогічних,
обслуговуючого та допоміжного персоналу і найбільша робоча зміна на них.
Техногенна, екологічна та природна безпека території розташування об’єкта: наявність і кількість потенційно
небезпечних об’єктів.
Найважливіші заходи з питань цивільного захисту (далі – ЦЗ), що проведені в звітному році на виконання актів
Кабінету Міністрів України, та РНБО України і рішень місцевих органів виконавчої влади.
І. Система управління, оповіщення і зв'язку
Заходи щодо підвищення готовності системи управління, оповіщення і зв'язку ЦОВВ, зміни в системі оповіщення у звітному періоді.

ІI. Захист працівників
1. Забезпеченість працівників, у тому числи найбільшої робочої зміни ЗСЦЗ. Стан готовності існуючого фонду ЗСЦЗ (загальні кількісні
та відсоткові показники, кількість коштів, витрачених на ремонт протягом року).
2. Стан забезпечення засобами РХБ захисту, приладами хімічної і радіаційної розвідки, приладами дозиметричного контролю (кількісні
та відсоткові показники: загальні та придбані протягом року).
3. Стан медичного захисту, забезпеченість медичними засобами індивідуального захисту.
4. Удосконалення евакуаційних заходів, скорочення термінів їх проведення. Підготовка та освоєння районів, визначених для
розміщення осіб, що евакуйовуються.

ІІI. Навчання органів управління, працівників та сил ЦЗ
Підготовка у сфері ЦЗ керівного складу ЦОВВ на відповідних курсах(чисельність осіб, які пройшли підготовку і відсоток виконання
плану підготовки за звітний період по категоріях навчання). Організація навчання працівників з основних питань ЦЗ (дій в умовах
виникнення НС, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей).
Утворення і розвиток системи загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з ЦЗ, безпеки життєдіяльності
та рятувальної справи (кількісні та відсоткові показники).
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ІV. Сили цивільного захисту
Відомості про наявність у галузі спеціалізованих формувань цивільного захисту (аварійно-відновлювальних, аварійно-технічних,
рятувальних й інших), їх готовність до виконання завдань (кількісні та відсоткові показники загальні, атестованих, готових до дій за
призначенням та створених протягом року), оснащення. Стан готовності до роботи (дій) в осінньо-зимовий період (автодорожніх служб
тощо). Висновки з готовності до дій, пропозиції щодо їх подальшого удосконалення. Проведення навчань та тренувань органів управління та
сил ЦЗ (загальні відомості). Участь у інших заходах ЦЗ.

V. Матеріальне забезпечення
Заходи з удосконалення матеріального забезпечення.

VI. Протипожежне забезпечення
Обладнання будівель об’єктів економіки (господарювання) автоматичними системами пожежної сигналізації (кількісні та відсоткові
показники загальні та придбані протягом року)
Обладнання об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН) системами раннього виявлення загрози виникнення НС (кількісні та відсоткові
показники) кількість ОПН, загальна кількість та за звітний рік технічних завдань,робочих проектів на улаштування систем, кількість ОПН,
де системи змонтовано). Виконання інженерно-технічних протипожежних заходів ЦЗ.

VIІ. Узагальнені висновки про стан ЦЗ, стійкості функціонування галузі, пропозиції щодо її удосконалення

_______________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

"____" _________ 20__ р.
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Форма 1/ГПЦЗ 2

ІНФОРМАЦІЯ
щодо планування заходів з підготовки органів управління та сил ЦЗ
_________________
у 202__ році
№
з/п
1
1.1
2
2.1
3.
3.1
3.2
3.3

Назва функціональної підсистеми, формування та тематика заходів з підготовки

І

ІІ

Місяць проведення заходу (за планом)
ІІІ IV V VI VII VII IX X

XI

Командно-штабне навчання з органами управління та силами ЦЗ функціональної підсистеми ЄДСЦЗ
Штабне тренування з органами управління функціональної підсистеми ЄДСЦЗ
Комплексне об’єктове тренування
Комплексне об’єктове тренування
Об’єктове тренування формувань цивільного захисту

______________________________________________
(посада, підпис, ініціали тапрізвище)

"___" ______________ 20__ р.
Примітка: Форма заповнюється відповідно планів заходів на наступний рік з урахуванням заходів, що проводяться іншими центральними органами виконавчої
влади із залученням навчальних закладів, підприємств, установ та організацій сфери управляння Міністерства освіти і науки України.

XII
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Форма 1/ВПЦЗ

ДОНЕСЕННЯ
про стан виконання заходів з підготовки органів управління та сил ЦЗ
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
станом на ___ _____________ 202__ року

2

Дата проведення

Кількість
залучених
органів
управління

3

4

5

6

непрацююче

1

Тема заходів з
підготовки

Прим.

працююче
(працівники
об’єктів)

навчального закладу,
підприємства, установи та
організації

Найменування заходу з
підготовки

Кількість залучених
населення
техніки

Назва підсистеми (ланки)
ЄДСЦЗ, спеціалізованої служби
ЦЗ, формування ЦЗ,

особового
складу

№
з/п

7

8

9

10

11

______________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.
Керівник функціональної підсистеми (ланки)ЄДСЦЗ (спеціалізованої служби ЦЗ, формування) ____________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.
Примітки: 1. У колонці 3 вказуються заходи з підготовки, передбачені Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443.
2. Для штабних тренувань колонки 7, 8, 9, 10 не заповнюються.
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2. З питань реагування на надзвичайні ситуації
Форма2/НС-1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення (загрозу виникнення) надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків
Вид інформації

Зміст інформації Примітка

1

Код НС (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації (далі - НС)

2

Місце виникнення НС (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)

3

Початок НС (дата, час) та дата і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь)

4

Закінчення робіт з ліквідації НС, дата, час

5

Характер та масштаби НС (опис НС, причини виникнення; зона НС; кількість осіб, які перебувають у зоні НС; шкода, заподіяна населенню та
господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)

6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо

7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку НС (зазначити об’єкти, розташовані
поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо)

8

Сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації НС (осіб-з них працівників ДСНС, одиниць техніки-з них тієї, що належать ДСНС України,
інші сили (Міноборони України, МВС України, МОЗ України тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих
формувань, добровільних формувань, формувань ЦЗ

9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)

10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних
робіт, їх інтенсивність та строки виконання)

11

Оцінка матеріальних збитків, завданих НС (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків НС техногенного і природного
характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175)

12 Матеріальні витрати на ліквідацію НС, тис. гривень
13 Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість
14 Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків НС, номер телефону, телефаксу
15 Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, номер телефону, телефаксу

__________________________________________________________
(найменування посади)

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал імені) прізвище)

"_____" ______________________ 20__р.
Примітки:

1. Усне повідомлення подається згідно з пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 форми 2/НС-1 (за наявності такої інформації).
2. Зміст інформації пункту 1 відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від
11.10.2010 № 457, та Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012
№ 1400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 року за № 40/22572.
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3. З питань інженерного захисту населення і територій
Форма 3/1/СІЗ ЦЗ
ВІДОМОСТІ
про стан укриття населення у фонді захисних споруд ЦЗ станом на 1 листопада 20 ___ року

2

2.1

НПЗ-1

2.2

НПЗ-2

17

18

19

20

21

Всього укривається населення
(тис. осіб)

16

22

ПРУ

14

зокрема споруди
метрополітену
(шт./тис. осіб)

15

неготових до
використання

Всього
13

сховищ

12

Найпростіші
укриття,
(шт./тис.
осіб)

Всього

11

неготових до
використання

Всього

неготових до
використання
10

Всього (шт./тис. осіб)

9

У ПРУ

8

У сховищах

7

Всього

6

не готові до використання

Всього
5

ПРУ

У
гірничих
виробках

Всього (шт./тис. осіб)

Підлягає укриттю
(тис. осіб)
4

Всього

3

з трьома
режимами
вентиляції

Потреба у ЗСЦЗ
(шт./тис. осіб)

Укривається в інших спорудах
(шт., тис. осіб)
Споруди подвійного
призначення
(шт./тис. осіб)

У тому числі

В інших
спорудах

2
Всього за
адміністративнотериторіальну
одиницю, орган
виконавчої
влади, суб’єкт
господарювання,
зокрема:
НПЗ
(НПЗ-1 + НПЗ-2)
зокрема:

Фактично укривається у
ЗСЦЗ
(шт./ тис. осіб)

сховищ

у ПРУ

1
1

Показник

Наявний фонд ЗСЦЗ
(кількість та місткість
сховищ та ПРУ) (шт./тис. осіб)

у сховищах

№
з/п

Чисельність населення адміністративнотериторіальної одиниці, персоналу органу виконавчої
влади, суб’єкта господарювання
(тис. осіб)

____________________________________________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, органу виконавчої влади, суб’єкта господарювання тощо)

23

24

25

4

Персонал
об’єктів
навколо АЕС

5

ЗОЗ,
(ЗОЗ-1 + ЗОЗ-2),
зокрема:

5.1

ЗОЗ-1

5.2

ЗОЗ-2

6

6.1

Інші категорії
населення,
зокрема:
Населення міст,
віднесених до
груп цивільного
захисту

19

20

21

Всього укривається населення
(тис. осіб)

18

зокрема споруди
метрополітену
(шт./тис. осіб)

17

Всього (шт./тис. осіб)

16

неготових до
використання
14

22

ПРУ

13

Найпростіші
укриття,
(шт./тис.
осіб)

сховищ

12

Всього

неготових до
використання

Всього
11

15

ПРУ

У
гірничих
виробках

Всього

10

Всього (шт./тис. осіб)

9

У ПРУ

8

У сховищах

7

неготових до
використання

6

Всього

5

не готові до використання

Всього

4

Всього

3

з трьома
режимами
вентиляції

Потреба у ЗСЦЗ
(шт./тис. осіб)

Укривається в інших спорудах
(шт., тис. осіб)
Споруди подвійного
призначення
(шт./тис. осіб)

У тому числі

В інших
спорудах

2
Персонал АЕС

Підлягає укриттю
(тис. осіб)

1
3

Фактично укривається у
ЗСЦЗ
(шт./ тис. осіб)

сховищ

у ПРУ

Показник

Наявний фонд ЗСЦЗ
(кількість та місткість
сховищ та ПРУ) (шт./тис. осіб)

у сховищах

№
з/п

Чисельність населення адміністративнотериторіальної одиниці, персоналу органу виконавчої
влади, суб’єкта господарювання
(тис. осіб)

13

23

24

25

7

17

18

___________________________________________________________________________________________________
(Начальник структурного підрозділу з питань цивільного захисту, посада)

"

"
Скорочення:

20

(підпис)

19

20

21

Всього укривається населення
(тис. осіб)

16

22

ПРУ

14

зокрема споруди
метрополітену
(шт./тис. осіб)

15

неготових до
використання

Всього
13

сховищ

12

Найпростіші
укриття,
(шт./тис.
осіб)

Всього

11

неготових до
використання

Всього

неготових до
використання
10

Всього (шт./тис. осіб)

9

У ПРУ

8

У сховищах

7

Всього

6

не готові до використання

Всього
5

ПРУ

У
гірничих
виробках

Всього (шт./тис. осіб)

Підлягає укриттю
(тис. осіб)
4

Всього

3

з трьома
режимами
вентиляції

Потреба у ЗСЦЗ
(шт./тис. осіб)

Укривається в інших спорудах
(шт., тис. осіб)
Споруди подвійного
призначення
(шт./тис. осіб)

У тому числі

В інших
спорудах

2
Населення міст,
не віднесених до
груп цивільного
захисту та інших
населених
пунктів
У зонах, з яких
планується
обов’язкова
евакуація
населення

Фактично укривається у
ЗСЦЗ
(шт./ тис. осіб)

сховищ

у ПРУ

1
6.2

Показник

Наявний фонд ЗСЦЗ
(кількість та місткість
сховищ та ПРУ) (шт./тис. осіб)

у сховищах

№
з/п

Чисельність населення адміністративнотериторіальної одиниці, персоналу органу виконавчої
влади, суб’єкта господарювання
(тис. осіб)
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23

24

25

________________________________________
(прізвище)

р.

АЕС - атомні електростанції, інші ядерні установки і суб’єкти господарювання, що забезпечують функціонування таких станцій (установок)
інші категорії населення - населення міст, віднесених та не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених пунктів, населення, евакуйоване
з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань, здобувачі освіти закладів освіти державної форми власності, а також
працівники закладів освіти, підприємств, установ та організацій державної форми власності, що належать до сфери управління МОН, віднесених та не
віднесених до груп цивільного захисту, які не включені до складу НПЗ.
інші споруди - швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту, найпростіші укриття та споруди подвійного призначення;
ЗОЗ – хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я
ЗОЗ-1 – хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне
місце
ЗОЗ-2 – хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст,
віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони здоров’я, які
продовжують свою діяльність у воєнний час
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зони, з яких планується обов’язкова евакуація населення – зони можливого хімічного та небезпечного радіоактивного забруднення, катастрофічного
затоплення місцевості, масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших небезпечних геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів,
збройних конфліктів (згідно з положеннями планів евакуації відповідного рівня)
ЗСЦЗ – захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, швидкоспруджувані захисні споруди цивільного захисту)
НПЗ – найбільша працююча зміна суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та відомчої належності. Розрахунок НПЗ здійснюється
згідно з вимогами підпункту 3.5 пункту 3) розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ,
організацій на особливий період (наказ МНС від 16.07.2009 № 494). Розрахунок НПЗ для закладів освіти, підприємств, установ та організацій державної
форми власності, що належать до сфери управління МОН, здійснюється від загальної чисельності працівників суб’єкта господарювання.
НПЗ-1 – працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у
зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період, суб’єктів господарювання, віднесених до
категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники
чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту
НПЗ-2 – працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих
значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період.
об’єкти навколо АЕС -суб’єкти господарювання, розташовані у зонах можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення
навколо атомних електростанцій (за винятком об’єктів, зазначених у пункті 6).
Примітки:

1.

Заклади освіти, підприємства, установи та організації державної форми власності, що належать до сфери управління МОН, заповнюють пункти 1, 2, 2.1,
2.2, 6, 6.1, 6.2, та 7.
2. Показники пункту 1 є сумою відповідних показників, наведених у пунктах 1-6.
3. Показники графи 3 до пунктів 1,6, 6.1, 6.2 надаються відомості за даними Держстату України або його територіального органу державної статистики.
4. Показники графи 3 до пунктів 1, 2, 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2 та 7 надаються відомості з урахуванням чисельності працівників, службовців та здобувачів освіти
суб’єктів господарювання державної форми власності, а за регіон надаються узагальнені відомості по всіх суб’єктах державної форми власності, що
належать до сфери управління МОН.
5. У графах 7, 13 надаються відомості про загальну кількість існуючих ЗС ЦЗ державної форми власності (на підставі облікових документів, незалежно від
готовності до використання за призначенням), а у графах 8, 14 стан готовності яких оцінено як не готові до використання за призначенням за
результатом їх комплексної перевірки.
6. У графі 9 представляється кількість сховищ, у яких відповідно до облікових документів передбачено три режими вентиляції, а у графі 10 стан готовності
яких оцінено як не готові до використання за призначенням за результатом їх комплексної перевірки.
7. У графах 15 – 17 надаються відомості з укриття населення в ЗС ЦЗ (незалежно від форм власності), стан готовності яких оцінено як готові та обмежено
готові до використання за призначенням за результатом комплексної перевірки.
8. У графах 7-21 та 23-25 в усіх пунктах до верхньої клітини вноситься показник кількості ЗСЦЗ (інших споруд) у штуках, до нижньої – щодо їх фактичної
місткості, кількості населення (НПЗ, персоналу), що потребують укриття у них (фактично укриваються, можуть бути укриті) відповідно, у тисячах осіб.
9. Стан готовності ЗСЦЗ до використання за призначенням оцінюється відповідно до діючих вимог (наказ МНС від 09.10.2006 № 653).
10. Графи 4, 5, 23-25 заповнюються у разі віднесення закладу освіти, підприємства, установи або організації державної форми власності, що належать до
сфери управління МОН, до категорій з цивільного захисту, або наявності мобілізаційного завдання з виготовлення продукції на потреби оборони
України.
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Форма 3/2/СІЗ ЦЗ

Зведені відомості
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, які належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України, станом на 1 листопада 20__ року

5

6

7

8

Потреба
(шт.)

9

10

11

12

13

Пропозиції щодо подальшого
використання
(термін усунення недоліків)

4

Кількість згідно з
технічною
документацією
(шт.)

Місце
знаходження
юридичної особи

3

Інформація про потребу в
фільтровентиляційному
обладнанні (ФП, ФГ, РП
тощо)

Балансова вартість
(тис.грн.)

Назва об’єкта
(установи)

2

Балансоутримувач (власник)

Проведення технічної
інвентаризації, як об’єктів
нерухомого майна

Технічний
паспорт

Код ЄДРПУ

Коротка
характеристика
(розташування,
окремо, вбудовано,
клас, коефіцієнт
захисту, місткість,
термін приведення
у готовність,
використання у
мирний час)

Інвентаризаційна
справа №

Адреса
розташування

1

Рік вводу в
експлуатацію,
інв. №

№
зп

Обліковий номер

Захисна споруда
(сховище, протирадіаційне укриття)

Оцінка стану готовності

(найменування адміністративно-територіальної одиниці, органу виконавчої влади, суб’єкта господарювання тощо)

14

15

Всього за область (район, місто):
___________________________________________________________________________________________________
(Начальник структурного підрозділу (посадова особа) з питань цивільного захисту, посада)

"

"

20

р.

(підпис)

________________________________________
(прізвище)
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4. З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Форма 4 /НПО
ЗВІТ
про проходження посадовими особами навчання з питань цивільного захисту та пожежної безпеки у навчальнометодичних центрах, інших підприємствах, в установах та організаціях

_____________________________________________________________________________ у 202_ року

4

5

6

Керівного
складу

Фахівців

7

8

9

10

всього

Державних
службовців

всього

3

Керівного
складу

всього

2

Інститут державного управління у сфері
ЦЗ
Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД
Підприємства, установи, організації

За програмами функціонального навчання
За державним замовленням (осіб)
За контрактом (осіб)
у тому числі
у тому числі
всього

1

1

№ з/п

Найменування навчального закладу,
установи

Виконання Плану
комплектування (%)

(найменування адміністративно-територіальної одиниці, органу виконавчої влади, суб’єкта господарювання тощо)

За програмою навчання та перевірки знань
з питань пожежної безпеки
у тому числі
Посадових
Посадових
Посадових
осіб
осіб
осіб
органів
бюджетних
суб’єктів
виконавчої влади підприємств господарювання
та місцевого
, установ
у користуванні
самоврядування
організацій
яких є ОПН

11

12

13

14

2
3
3.1
Всього

______________________________________________________________________________ "___" ______________ 20__ р.
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

5. З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Форма 5/Евак.

ДОНЕСЕННЯ
про евакуацію населення при виникненні надзвичайних ситуацій в _______________(назва регіону) за _______ рік
№
з/п

Причина евакуації
(відселення) та відповідне
рішення про проведення
евакуації (№ та дата)

Район (місце) НС
(де виникла НС та її
рівень)

Кількість евакуйованого
населення (дорослі/діти
дошкільного віку)

Виведення чи вивезення
евакуйованого населення (яким і
чиїм видом транспорту)

Місця розміщення
евакуйованого
населення (назва та
адреса)

Час евакуації
(термін)

Всього за область (місто)
Керівник департаменту (управління) освіти і науки у (в ) ________________________________________________________________________________________________________(назва регіону)

" ____" ________________ 20 ___ р

Посада, підпис, ініціали та прізвище
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6.З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Форма НВ (зведена)
річна
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про травматизм із здобувачами освіти в закладах освіти
за 202_ рік
Подають

Строки подання
не пізніше
10 лютого

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та міських виконкомів –
департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних
адміністрацій;
Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних
адміністрацій, заклади вищої освіти – Міністерству освіти і науки України

Форма НВ (зведена)
(річна)

не пізніше
20 лютого

Респондент:
Найменування ____________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження

______________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса)

Розділ 1. Відомості про нещасні випадки
Учасники освітнього процесу
А
Вихованці
Учні
Студенти
Курсанти

№
рядка

Загальна кількість
здобувачів освіти, осіб

Б
01
02
03
04

1

Кількість нещасних випадків,
оформлених актами Н-Н
усього

групових

із
смертельним
наслідком

із тяжкими
наслідками

2

3

4

5
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Учасники освітнього процесу

№
рядка

Загальна кількість
здобувачів освіти, осіб

Б
05
06
07
08
09

1

А
Слухачі
Стажисти
Клінічні ординатори
Аспіранти
Докторанти

Кількість нещасних випадків,
оформлених актами Н-Н
усього

групових

із
смертельним
наслідком

із тяжкими
наслідками

2

3

4

5

Розділ 2. Кількість потерпілих осіб від нещасних випадків за видами діяльності закладів освіти
під час освітнього процесу
У тому числі у закладах

01.2
01.3
01.4

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

вищої освіти післядипломної
освіти

із смертельним
наслідком

професійної
(професійнотехнічної)
освіти

усього
потерпілих

Б
01
01.1

Загальної
Позашкільної
середньої освіти
освіти

у тому числі
від нещасних
випадків із
смертельним
наслідком

А
Усього, у тому числі під час:
навчальних
занять
(уроків,
лекцій,
лабораторних, практичних робіт тощо);
занять із фізкультури, рухливих ігор;
виробничої практики;
уроків професійного і трудового навчання

Дошкільної
освіти

усього

Вид діяльності
під час освітнього процесу

№ рядка

Загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20
У тому числі у закладах

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

усього
потерпілих

із смертельним
наслідком

вищої освіти післядипломної
освіти

усього
потерпілих

професійної
(професійнотехнічної)
освіти

із смертельним
наслідком

Загальної
Позашкільної
середньої освіти
освіти

усього
потерпілих

А
Б
1
(професійної орієнтації);
перебування (праці) у літніх студентських 01.5
таборах, трудових об'єднаннях тощо;
сільськогосподарських робіт;
01.6
спортивних занять (змагань, тренувань, 01.7
загартувань тощо);
екскурсій, походів, експедицій, прогулянок; 01.8
перерв;
01.9
інших
видів
діяльності
(роботи
із 01.10
самообслуговування, прибирання території тощо)

Дошкільної
освіти

у тому числі
від нещасних
випадків із
смертельним
наслідком

усього

Вид діяльності
під час освітнього процесу

№ рядка

Загальна

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Кількість закладів освіти, за якими складено звіт (02) ___________
Начальник відділу освіти
Місце підпису керівника (власника)

(ініціали та прізвище)

Інженер з охорони праці
Місце підпису особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

телефон: __________________ факс: __________________ електронна пошта:
_______________________________________

(ініціали та прізвище)

Форма 6/ОП/НВП

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
Про стан травматизму за результатами розслідувань (спеціальних розслідувань) нещасних випадків, гострих
професійних захворювань (отруєнь) та/або аварій
(серед педагогічних, технічних працівників)
__________________________________________________________________________________________ у 202_р.

Кількість нещасних випадків

Найменування
закладу освіти,
розподіл
по
групам

Всього
1
ЗЗСО (НВК)
Керівні
працівники
Педагогічні
працівники
Технічні
працівники

2

У тому числі групових
3

Кількість потерпілих осіб

Всього

із смерт.
насл.

із
тяжк.насл.

у випадку
смерті

гострі
проф..захвор

у випадку
зникнення

інше

4

5

6

7

8

9

10

_____________________________________________________________________________"___" ______________ 20__ р.

22
Форма 6/ОП/НВСН

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про стан невиробничого травматизму із смертельними наслідками
(серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, аспірантів (ад’юнктів), докторантів)

_____________________________________________________________________ у 20__ року
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, органу виконавчої влади, суб’єкта господарювання тощо)

ІV квартал

Транспортні нещасні випадки

Падіння

Випадкова дія неживих механічних сил

Вплив живих механічних сил

Випадкове утоплення та занурення у воду

Інші нещасні випадки із загрозою диханню

Спричинені електричним струмом,
випромінюванням, температурою або тиском

Дія диму, вогню та полум’я

Спричинені жаром та гарячими речовинами
(предметами)

Отруєння, спричинені отруйними тваринами
та рослинами

Пов’язані з дією природних факторів

Випадкові отруєння та дія отруйних речовин

Випадкове отруєння та дія алкоголю

Навмисне самоушкодження

Віддалені наслідки зовнішніх причин
захворюваності та смертності

Інші

4

ІІІ квартал

3

ІІ квартал

2
Чернівецька область, у т. ч.:
1) дошкільна освіта
2) середня освіта
3) професійна (професійнотехнічна) освіта
4) позашкільна освіта
5) вища освіта

Причини нещасних випадків із смертельними наслідками

І квартал

1
1.

Всього

Найменування області з
№
розподілом по закладах освіти за
зп
структурою освіти

Всього за 20___ рік, осіб

Розподіл за
кварталами року

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

_____________________________________________________________________________"___" ______________ 20__ р.
(посада, підпис, ініціали та прізвище)

Порівняльний відсоток між попереднім та звітнім
роками

Кількість нещасних випадків із смертельними наслідками, осіб

25

23
Форма 6/ОП/ПБ

ЗВІТ
про пожежі, що сталися в __ півріччі 202__ року, та наслідки від них
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, органу виконавчої влади, суб’єкта господарювання тощо)

Сума всіх
побічних
збитків

Всього

у т. ч. дітей
віком до 14
років

Всього

у т. ч. дітей
віком до 14
років

Будівель, од.

Транспорту, од

Лісових
масивів, га

Навчальні
приміщення

Службові
(допоміжні)
приміщення

Несправність
устаткування

Порушення
правил
експлуатації

Підпали

Необережне
поводження з
вогнем

Невстановлені
причини

3

2

Причини виникнення пожеж, од.

Сума прямих
збитків

1

Загинуло осіб, Травмовано
Знищено (пошкоджено) Об’єкти пожеж, од
чол.
осіб, чол.

тис. грн.
Всього

Найменування області,
закладу освіти, підприємства,
№
установи та організації у
зп
сфері управління МОН, де
сталося пожежа

Кількість пожеж

Збитки,

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

____________________________________________________________________________"___" ______________ 20__ р.
Форма 6/ОП/ДТП

ЗВІТ
про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися в __ півріччі 20__ року, та наслідки від них

8

9

10

у т. ч. дітей віком до 14 років

7

у т. ч. посадових осіб
навчального закладу,
підприємства, установи та
організації

6

Всього

5

Травмовано осіб, чол.

у т. ч. дітей віком до 14 років

4

у т. ч. посадових осіб
навчального закладу,
підприємства, установи та
організації

Всього

3

Сума всіх побічних збитків

2

Сума прямих збитків

1

Загинуло осіб, чол.

Збитки, тис. грн.

Всього

№
зп

Найменування області, закладу
освіти, підприємства, установи та
організації у сфері управління
МОН, де сталося дорожньотранспортна пригода

Кількість дорожньо-транспортних
пригод

(найменування адміністративно-територіальної одиниці, органу виконавчої влади, суб’єкта господарювання тощо)

11

12

Дата дорожньотранспортної пригоди,
вид транспорту

13

______________________________________________________________________________ "___" ______________ 202__ р

Примітка

14

24
Форма 6/ОП/9/П-1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок
(груповий / із смертельним наслідком)

1. Дата і час нещасного випадку
_____________________________________________________________________
2. Найменування закладу освіти, його засновник (власник)
______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________.
3. Місце, де стався нещасний випадок (аудиторія, лабораторія, клас, майстерня, підприємство,
заклад позашкільної освіти, місце проведення заходу тощо), та його стисла характеристика
________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________.
4. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,
посада,
місце
роботи,
клас
(група),
характер
травм
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________
5. Стислий опис обставин та ймовірні причини нещасного випадку
_______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________.
6. Ініціали та прізвище спеціаліста з охорони праці, який здійснює державний нагляд
(контролює) навчальний заклад, організацію, установу та підприємство МОН, де стався
нещасний випадок________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________
7. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за навчальним закладом,
організацією, установою та підприємством МОН, де стався нещасний випадок
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________.
8. Дата і час передачі інформації до вищестоящого органу
______________________________________________.
9. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала інформацію
________________________________________.

25
Форма 6/ОП/9/П-2

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок/гостре професійне захворювання(отруєння), що стався із
працівником закладу освіти
1. Дата і час нещасного випадку/ гострого професійного захворювання(отруєння)
_____________________________________________________________________
2. Найменування закладу освіти, його засновник (власник)
______________________________________________
3. Код закладу освіти згідно з ЄДРПОУ_______________________________________________
Основний код за КВЕД____________________________________________________________
4. Місцезнаходження та контактні телефони закладу освіти, працівником якого є потерпілий
________________________________________________________________________________
5. Місце, де стався (сталося) нещасний випадок (гостре професійне захворювання(отруєння)
та стисла характеристика ________________________________________________________
6. Відомості про потерпілого (потерпілих):
прізвище, ім’я та по батькові_____________________________________________________
дата народження_______________________
професія _____________________________
характер, ступінь тяжкості травм (дата смерті)_____________________________________
сімейний стан_________________________________________________________________
7. Стислий опис обставин та ймовірні причини настання нещасного випадку, гострого
професійного захворювання (отруєння) _______________________________________
8. Відомості про кандидатури представників закладу (відділу) освіти у разі утворення
спеціальної комісії___________________________________________________________
9. Дата і час передачі інформації ______________________________________________
10. Причина несвоєчасної передачі повідомлення
________________________________________

