
Приклад оформлення наказу про забезпечення охорони праці, 
безпеки життєдіяльності у таборі з денним перебуванням 

Загальноосвітній навчальний заклад № 1234  
НАКАЗ 

24 квітня 2012 р. м. Київ №23 
Про забезпечення охорони праці, 
безпеки життєдіяльності 
у таборі з денним перебуванням 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», 
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 
навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 
2001 р. № 563 (із змінами), з метою забезпечення охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у таборі з денним перебуванням «Капітошка» (далі — 
табір) 
НАКАЗУЮ: 

1. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи 
Пархоменко Лідію Володимирівну начальником табору. 
2. Начальнику табору: 
—створити безпечні умови перебування дітей у таборі; 

—провести відповідні інструктажі з працівниками табору з охорони 
праці. Записи про проведення інструктажів внести до відповідних 
журналів інструктажів; 

—ознайомити працівників пришкільного табору з умовами праці, 
правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов'язками, у тому 
числі з обов'язками щодо забезпечення охорони праці, безпеки 
життєдіяльності до 20 травня; 

—спільно з відповідальними особами провести огляд приміщень, у 
яких перебуватимуть діти під час літнього відпочинку. Скласти Акт 
огляду приміщень, у яких працюватиме табір з денним перебуванням до 
20 травня; 

—організувати проведення вступного, первинного та цільових 
інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями, що відпочиватимуть у 
таборі, постійно. 

3.Призначити відповідальним за стан охорони праці та безпеку 
життєдіяльності у таборі учителя з фізичної культури Пономаренка 
Віталія Петровича. 

4.Вихователям табору: Марченко Ірині Іванівні, Кардашовій Олені 
Степанівні, Івахницькому Петру Миколайовичу: 

—провести бесіди з дітьми про дотримання правил дорожнього 
руху, пожежної безпеки, правил поведінки на воді, поводження з 
легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами, поведінки у 
громадських місцях та місцях відпочинку, у транспорті та під час 
екскурсій та прогулянок. 



5.Відповідальному за стан охорони праці та безпеку життєдіяльності 
у таборі розробити план евакуації дітей на випадок пожежі та 
стихійного лиха до 25 травня. 

6.Персональну відповідальність за безпеку життя та здоров'я дітей у 
таборі покласти на начальника табору Пархоменко Лідію 
Володимирівну. 

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
табору Пархоменко Лідію Володимирівну. 
 
Директор  О. Є. Петрова 
З наказом ознайомлені: 
Пархоменко    Л. В. Пархоменко 24.04.2012 
Пономаренко  В. П. Пономаренко 24.04.2012 
М.а.рченко       1.1. Марченко 24.04.2012 
Кардашова      О. С. Кардашова 24.04.2012 
Івахницький 24.04.2012           П. М. Івахницький 24.04.2012 
 


