
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

18.10.2018                                                                                  № 288 

Про заходи безпеки  

у навчальних закладах 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України  від 06.01.2015    

№ 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах та з метою збереження 

життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, наказую: 

 

1. Керівникам навчальних закладів усіх типів і форм власності: 

1.1. Провести комплекс заходів з організації і забезпечення збереження життя 

і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу у закладах загальної 

середньої  освіти  Зачепилівського району. 

1.2. Обмежити доступ на територію закладів загальної середньої освіти осіб, 

які не задіяні в проведенні навчально-виховного процесу, підозрілих осіб, 

посилити контроль за недопущенням занесення до приміщень навчальних 

закладів зброї,  вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть 

становити загрозу здоров’ю і життю дітей та працівників. 

1.3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями, вихованцями, 

працівниками закладу та батьківською громадськістю за участі  працівників 

Зачепилівського районного сектору Головного управління ДСНС 

України в Харківській області та  Зачепилівського відділення поліції 

Красноградського відділу поліції ГУН в Харківській    області, учасників 

бойових дій у зоні АТО щодо правил поведінки у випадку виявлення 

вибухонебезпечних та підозрілих предметів. 



1.3. Розповсюдити серед педагогічних працівників та інших працівників 

навчального закладу пам’ятку із правил поводження із виявленими 

підозрілими вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими 

під них речами  та опрацювати її з школярами та їх батьками (додаток 1). 

1.4. Вжити додаткових організаційних заходів та посилити контроль за 

охороною закладу;  постійно перевіряти  навчальні , підвальні приміщення та 

горища, прилеглу територію на наявність сторонніх предметів, посилити 

пильність чергових  та працівників навчального закладу. 

1.5.Терміново повідомляти  відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

райдержадміністрації, Зачепилівський районний сектор Головного 

управління ДСНС України в Харківській області та  Зачепилівське  

відділення поліції Красноградського відділу поліції ГУН в Харківській    

області   у разі виявлення у навчальному закладі та на прилеглій території 

зброї, боєприпасів, вибухових речовин. 

1.6.Посилити контроль за дотриманням працівниками Правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                                О.ПЕТРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


