
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvyravo@i.ua 

 

НАКАЗ 

 

25.03. 2011 р.          №105 

 

Про організацію профілактичної 

роботи з безпеки життєдіяльності  

у весняно-літній період 2011 року 

 

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», розпоряджень Київської обласної 

державної адміністрації від 31.01.2008 №88 «Про план першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру у Київській області на 2008-2011 

роки», листа головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Київській 

області від 21.02.2011 № 9/1/1047 «Про характерні причини пожеж, надзвичайних 

ситуацій та загибелі людей на них за 2011 рік», наказу головного управління освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації від 10.03.2011року №82 «Про 

організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності у весняно-літній період 

2011 року», та з метою збереження життя і здоров’я дітей, учнівської та студентської 

молоді 

 

наказую: 

1. Керівникам закладів освіти району: 

1.1. Забезпечити функціонування ефективної системи управління з питань 

профілактики безпеки життєдіяльності у весняно-літній період 2011 року. 

1.2. Здійснювати відповідно до покладених завдань контроль за додержанням 

вимог нормативно-правових актів щодо профілактики травматизму і контроль за 

виконанням державних та обласних програм, пов’язаних з безпекою життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу, зокрема державних програм з пожежної безпеки, 

безпеки дорожнього руху, безпеки на водних об’єктах, запобігання дитячому 

травматизму, а також відповідних обласних програм і заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру.  

1.3. Забезпечити виконання вимог «Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах», документів щодо розслідування, обліку та достовірності інформування відділу 

освіти про нещасні випадки, надзвичайні події в навчальних закладах. 

1.4. Реєстрацію всіх нещасних випадків проводити в журналах, які заведено в 

навчальних закладах. 



1.5. Про групові та смертельні нещасні випадки відразу повідомляти відділ 

освіти в телефонному режимі, та протягом доби – документально, згідно з форми (додаток 

1). 

1.6. Активізувати профілактичну роботу серед учнів та їх батьків з питань 

запобігання побутового травматизму. Максимально залучати до цієї роботи фахівців.  

1.7. До 11.04.2011 провести бесіди з пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, 

правил поведінки під час повені. 

1.8. До 11.04.2011 привести у відповідність до вимог чинних нормативних актів 

журнали ведення інструктажів, інструкції для працівників та учнів щодо виконання 

певних видів робіт. 

1.9. До 01.05.2011 провести вибіркову перевірку знань учнів з питань безпеки 

життєдіяльності та до 12.05.2011 інформувати відділ освіти про її результати. 

1.10.До 15.04.2011 повторно перевірити наявність інструкцій з охорони праці в 

навчальних кабінетах, забезпечення закладів освіти засобами пожежогасіння, привести у 

відповідність до вимог протипожежних норм евакуаційні шляхи, електромережі та 

електрообладнання, встановити вказівники місця знаходження вогнегасників. 

1.11.Обов’язково проводити інструктажі з техніки безпеки (поточний, на уроках 

трудового навчання та фізкультури, перед проведенням лабораторних, практичних робіт, 

екскурсій та навчальної практики, перед початком канікул) з подальшою фіксацією цих 

заходів у відповідних журналах. 

1.12.До 20.04.2011 спільно з місцевим підрозділом МНС обстежити території 

навчальних закладів і прилеглі території з метою виявлення об’єктів, які становлять 

потенціальну небезпеку. Вжити заходів щодо ізоляції цих об’єктів. 

1.13.До 15.05.2011 провести бесіди з правил безпечної поведінки на водних 

об’єктах. 

1.14.Організувати роз’яснювальну роботу серед учнів щодо поводження з 

вибухонебезпечними предметами. 

1.15. Щоквартально (до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12) подавати у відділ освіти 

інформацію про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу в навчальному 

закладі (додаток 2, 3). 

2. Методисту Сквирського районного методичного кабінету Ткаченку С.Г.  

2.1. Щоквартально узагальнювати статистичну інформацію про стан травматизму 

учасників навчально-виховного процесу. 

2.2. Щоквартально (до 20.03; 20.06; 20.09; 20.12) подавати головному управлінню 

освіти і науки інформацію про стан травматизму учасників навчально-виховного 

процесу в районі, місті (додаток 2, 3). 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти      О.В. Заболотний 

 

 


