
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

03.05.2019                                                                                 № 94 

 

Про    запобігання    дитячого 

травматизму серед учнів та 

вихованців під час літніх 

шкільних канікул у закладах 

освіти Зачепилівського району 

у 2018/2019 навчальному році 

 

  

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

01.08.2001 № 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.11.2011 

за № 969/6160 (зі змінами), Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України  від 22.03.2001 № 270 (зі змінами), Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 28.12.2001 за № 1093/6284 (зі змінами), листа Міністерства освіти і 

науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних 

матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», наказу Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2017 № 168 «Про 

запобігання дитячого травматизму під час літніх канікул», забезпечуючи 

реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з метою запобігання 

випадкам дитячого травматизму під час державної підсумкової атестації, 

навчальних екскурсій, навчальної практики та у літній період  2019 року, 

наказую: 

 

1. Завідувачу районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської райдержадміністрації  Бєляєвій А.І.: 
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1.1.Забезпечити контроль за роботою закладів освіти району щодо запобігання 

всім видам дитячого травматизму та обліку нещасних випадків під час 

проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій, навчальної 

практики та у літній період 2019 року. 

Травень - серпень 2019 року 

 

1.2. Розглянути  питання щодо запобігання тдитячому травматизму на нараді з 

керівниками закладів освіти. 

 17.05.2019 

 

1.3. Довести цей наказ до відома керівників підпорядкованих закладів освіти. 

                                                                                                     17.05.2019 

 

1.4. Покласти на керівників закладів освіти персональну відповідальність 

за збереження життя та здоров’я дітей в організованих учнівських колективах 

під час проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій, 

навчальної практики та літніх канікул. 

Травень - серпень 2019 року 

1.5. Розмістити цей наказ на сайті відділу освіти, молоді та спорту. 

                                                                                                                 До 10.05.2019 

2. Керівникам закладів освіти Зачепилівського району :  

2.1. Забезпечувати неухильне виконання Кодексу цивільного захисту 

населення, законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» тощо в частині 

проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого 

травматизму. 

Постійно 

2.2. Вжити необхідних заходів щодо безпечного проведення державної 

підсумкової атестації, загальношкільних заходів, навчальних екскурсій, 

навчальної практики та літніх канікул 2018/2019 навчального року 

у підпорядкованих закладах освіти.  

Травень - серпень 2019 року 

2.3. Забезпечити контроль за дотриманням правил безпеки під час державної 

підсумкової атестації, навчальних екскурсій, навчальної практики у закладах 

загальної середньої освіти. 

Травень - серпень 2019 року 

2.4. Забезпечити організацію проведення інструктажів з учасниками освітнього 

процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності. 

До 24.05.2019 
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 2.5. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися вимог 

Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською 

та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 27.10.2014 за № 1341/26118. 

Упродовж літніх канікул  

2018/2019 навчального року 

2.6. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 

поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання 

відкритого вогню, петард та інших пожежо- і вибухонебезпечних предметів, 

правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту. 

Постійно 

2.7. Провести відповідну роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти та  

їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, 

з легкозаймистими токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і 

речовинами, отруйними рослинами і грибами, дотримання пожежної безпеки і 

правил дорожнього руху тощо. 

                                                                                               До 24.05.2019 

2.8. Розглянути  питання щодо запобігання дитячому травматизму на нараді при 

директору в закладі освіти. 

До 20.05.2019 

2.9. Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі 

виникнення нещасних випадків із дітьми. 

До початку літніх канікул 

3. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно 

інформувати відділ освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації ( Бєляєва А.І.,Тума Л.П.) за телефоном: (05761) 5-24-68,  в 

електронному вигляді та письмово, не порушуючи встановлених термінів.  

Упродовж літніх канікул  

2018/2019 навчального року 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської 

райдержадміністрації  Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                      О.ПЕТРЕНКО 
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