
                                                                         
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

12.04.2019                                                                                                      № 65 

 

Щодо запобігання нещасним випадкам 

із людьми на водних об’єктах 

 

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

Світличної Ю.О. від 09.04.2019 № 164 стосовно Плану організаційних і 

практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на 

водних об’єктах області на 2019 рік , листа  Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації  від 11.04.2019  №  01/32-1812, 

наказую: 

 

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти ужити заходів стосовно 

Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним 

випадкам з людьми на водних об’єктах області на 2019, а саме: 

1.1.Обладнати в закладах освіти тематичні куточки з інформацією про заходи 

безпеки на воді та правилами надання першої допомоги потерпілим.  

                                                                                                           До 03.05.2019 

1.2.Провести факультативні заняття  з вивчення правил поведінки на воді, 

надання першої допомоги потерпілим. 

                                                                                                            До 16.05.2019 

1.3.Організовувати купання дітей  на спеціально обладнаних пляжах , де 

проведено обстеження й очищення від сторонніх предметів дна акваторії 

пляжів сертифікованими водолазними підрозділами аварійно-рятувальної 

служби або спеціалізованими аварійно-рятувальними службами, що пройшли 

атестацію відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і 

рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13.11.2013 № 828. 

                                                                    Протягом літнього купального сезону 

1.4. Організувати проведення інструктажів здобувачів освіти з безпеки 

життєдіяльності під час перебування біля річок та водоймищ  з реєстрацією у 

відповідних журналах інструктажу. 



                                                                                                                     Постійно 

1.5. Посилити контроль за дотриманням правил безпечного поводження на 

воді та перебування школярів біля річок та водоймищ. 

                                                                                                                     Постійно 

1.6.Спрямувати роботу класних керівників, вчителів фізичної культури, 

вихователів таборів відпочинку з денним перебуванням на  проведення 

заходів щодо забезпечення  безпеки життєдіяльності школярів під час 

перебування біля річок та водоймищ. 

 Постійно 

1.7.Заборонити купання дітей  в місцях, які не пройшли обстеження й 

очищення від сторонніх предметів дна акваторії пляжів сертифікованими 

водолазними підрозділами аварійно - рятувальної служби або 

спеціалізованими аварійно-рятувальними службами, що пройшли атестацію 

відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 828. 

                                                                                                                     Постійно 

 1.8.Видати відповідні накази в закладах загальної середньої освіти. 

                                                                                                             До 20.04.2019 

1.9. Провести в закладах загальної середньої освіти уроки з вивчення Правил 

безпеки на воді, із залученням відповідних спеціалістів.  

                                                        З 12-14.04.2019, 26-28.04.2019, 22-26.05.2019  

1.10.Розмістити на сайтах закладв загпльної середньої освіт пам’ятки: 

«Правила поведінки біля води», «Правила поведінки під час відпочинку біля 

водоймищ», «Безпека на воді» (додаються). 

1.11.Інформацію про результати виконання вищезазначених заходів надавати 

до відділу освіти , молоді та спорту до 15.05.2019  та до 30.08.2019  

завідувачу районним методичним кабінетом Бєляєвій А.І.  

2.Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                           О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 


