
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

23.05.2018                                                                                                      № 172 

 

Про    запобігання    дитячого 

травматизму серед учнів та 

вихованців під час літніх  

канікул у  закладах освіти  

Зачепилівського району у 

2017/2018 навчальному році 

  

 На виконання Законів України «Про освіту»,  «Про охорону  праці», «Про 

пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Кодексу цивільного захисту України», 

вказівок обласної селекторної  наради Харківської обласної державної 

адміністрації від 23.05.2018 щодо безпечного завершення  навчального року,   з 

метою попередження дитячого травматизму і збереження їх здоров'я під час  

проведення свята «Останній дзвоник», випускних вечорів, у літній період 2018 

року 

НАКАЗУЮ: 

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

 

1.1. Забезпечити охорону та протипожежний захист   закладів освіти у літній 

період 2018 року. 

Упродовж літніх канікул  

2017/2018 навчального року 

1.2. Підвищити персональну відповідальність за виконання вимог щодо 

забезпечення охорони життя і здоров’я вихованців, учнів. 

Упродовж літніх канікул  



2017/2018 навчального року 

1.3. Перевірити стан протипожежного захисту об’єктів літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей у 2018 році та вжити додаткових заходів для  усунення 

недоліків, забезпечити готовність  закладу освіти та сил реагування до дій при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 

                             До 23.05.2018 

1.4. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання закладу освіти, 

здійснити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат води на 

пожежогасіння. 

                                                                                                         До 23.05.2018 

1.5. Забезпечити проведення бесід (з пожежної безпеки, дорожнього руху, 

поведінки на воді) та первинних інструктажів з безпеки життєдіяльності під час 

літніх канікул для учнів з обов’язковою реєстрацією у відповідних журналах   

(п 8.4 «Положення про організації роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах та навчальних закладах», затвердженого 

наказом МОН від 01.08.2001 № 563). 

                                                                                   Перед початком літніх канікул 

                                                                             Постійно 

1.6. Організувати проведення у   закладах освіти тематичних уроків щодо 

дотримання правил пожежної безпеки у весняно-літній пожежонебезпечний 

період, особливо під час збирання врожаю зернових та заготівлі грубих кормів. 

Упродовж літніх канікул  

2017/2018 навчального року 

1.7. Використовувати матеріали засобів масової інформації для профілактики 

травматизму серед учнів та вихованців. 

                                   Постійно 

1.8. Під час організації та здійснення перевезень організованих груп дітей, 

організації екскурсійних, пізнавально-розважальних та оздоровчих поїздок в 

межах країни та за кордон, забезпечити виконання Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 



Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176, наказу Міністерства освіти і 

науки України 02.10.2014 № 1124 «Про затвердження нормативно-правових 

актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи». 

           Постійно 

1.9. Забезпечити чітке дотримання вимог чинного законодавства з питань 

безпеки життєдіяльності і охорони праці під час організації та проведення 

масових заходів за участю дітей. 

                                                                                                                  Постійно 

1.10. Провести цільові інструктажі з педагогічними працівниками щодо 

дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час свята 

«Останній дзвоник» та випускного вечора. 

                                                                          Перед початком проведення свят 

1.11.  У разі спекотної погоди в день проведення свят, забезпечити знаходження 

дітей молодшої ланки у головних уборах. 

                                                                      Під  час роботи таборів відпочинку 

                                                                      з денним перебуванням 

1.12. Призначити осіб, відповідальних за дотримання правил пожежної безпеки 

при проведенні заходів узакладах загальної середньої освіти.  

                                                                           Перед початком проведення свят 

1.13.Заборонити використовувати свічки, піротехніку, та інші вогненебезпечні 

речі під час проведення свята «Останній дзвоник», випускного вечора. 

                                                                                           Під час проведення свят 

1.14. Забезпечити  місце для проведення вручення документів про освіту 

необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, укомплектувати 

пожежні щити необхідним пожежним інвентарем. Безумовно виконувати 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти 

України, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.09.1998 № 348. 

       Урочистості з нагоди проведення  

        свята випускного вечора 



1.15. Провести роз'яснювальну роботу з випускниками  закладів загальної 

середньої освіти щодо їх поведінки в громадських місцях та недопущення 

вживання спиртних напоїв у день свята «Останній дзвоник» та під час 

випускного вечора. 

                         Постійно 

1.16.Провести навчання та перевірку знань з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності для керівників таборів відпочинку з денним перебуванням, 

забезпечити контроль за додержанням нормативних актів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності під час роботи цих таборів. 

         До 23.05.2018 

                                                                         Під час роботи таборів відпочинку 

                                                                        з денним перебуванням 

1.17. Забезпечити вчасне інформування до відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації про нещасні випадки серед учнів та працівників   закладу 

освіти у літній період. 

Упродовж літніх канікул  

2017/2018 навчального року 

1.18. Узагальнену інформацію про нещасні випадки, що сталися з учнями та 

працівниками навчального закладу у літній період 2018 року надати у відділ 

освіти, молоді та спорту Зачепилівської  райдержадміністрації. 

                                                                                                             До 28.08.2018 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                               О.О.Петренко 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач РМК                                                                                          А.І.Бєляєва 

 

Методист РМК                                                                                       В.І.Ляшенко 


