
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

НАКАЗ 

 

30.08.2022                                        Перечин                                       №32/01-07 

 
 

Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам 

з учнями та вихованцями закладів освіти 

Перечинської ТГ у 2022/2023 н.р. 

 

1.1. Враховуючи вимоги нормативних документів, що регламентують 

діяльність закладів освіти в умовах обмежувальних карантинних заходів, з 

огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу 

внаслідок збройної агресії російської федерації та з метою організації роботи, 

спрямованої на запобігання дитячому травматизму в закладах освіти 

Перечинської ТГ у 2022/2023 навчальному році 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу ОКСМС: 

1.1. Посилити контроль за проведенням профілактичної роботи щодо 

запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями підпорядкованих 

закладів освіти. 

1.2. Тримати під контролем стан управлінської діяльності 

щодо організації дієвого чергування адміністрацій закладів освіти та 

педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, 

їдальня тощо). 

Упродовж 2022/2023 н.р.  

1.3. Звернути увагу керівників закладів загальної середньої освіти 

на необхідність видання окремих наказів щодо запобігання нещасним 

випадкам під час канікул.  

 Жовтень, грудень 2022 року,  

березень, травень 2023 року 

1.4. Розглядати питання про притягнення до відповідальності винних 



посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час освітнього 

процесу. 

У разі нещасного випадку 

2. Директорам закладів освіти: 

2.1. При плануванні роботи закладу передбачити проведення заходів з 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах воєнного 

стану. 

2.2. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в 

умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану. 

2.3. Забезпечити проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та 

бесід з безпечної поведінки для учасників освітнього процесу, у тому числі 

про дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, 

правил поведінки у закладах освіти, правил пожежної безпеки, 

електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових 

захворювань, норм гігієни та виробничої санітарії, правил поведінки в 

громадських місцях, а також поводження з незнайомими людьми та 

предметами, користування громадським транспортом, запобігання 

травмування на об'єктах залізничної інфраструктури, дій у випадку 

надзвичайних ситуацій тощо. 

Упродовж 2022/2023 н. р. 

2.4. Призначити наказом по закладу освіти відповідального за роботу 

щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. 

Вересень 2022 

2.5. Забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів з 

питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

Постійно 

2.6. Оновити у разі необхідності план-схему безпечного руху до 

закладу освіти та найпростішого укриття. 

Вересень 2022 

2.7. Розглядати питання про притягнення до відповідальності винних 

посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час освітнього 

процесу. 

У разі нещасного випадку 

2.8. Розробити і затвердити дієві плани-графіки чергування 

адміністрації закладу освіти та педагогічних працівників на 

травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо). 

Вересень 2022 

2.9. Видавати накази по закладу загальної середньої освіти щодо 

запобігання нещасним випадкам під час канікул. 

Жовтень, грудень 2022  року, 

березень, травень 2023 року 

2.10. Забезпечувати проведення профілактичної, зокрема 

роз'яснювальної, роботи з вихованцями та учнями, їхніми батьками та 



працівниками закладів освіти щодо поведінки в разі виникнення ситуацій, які 

загрожують безпеці та здоров’ю дітей і працівників в умовах воєнного стану.  

Постійно 

2.11. Забезпечувати змістовне наповнення та функціонування розділу 

сайту закладу освіти із питань запобігання дитячому травматизму. 

Упродовж 2022/2023 н.р. 

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу                                                                        Ольга БАРЗАК 


