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НАКАЗ 

 

18.08.2017                                                                                                       № 122 
 

 

Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам 

з учнями та вихованцями навчальних закладів  

Московського району міста Харкова  

в 2017/2018 навчальному році  

        

 

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

освіту», «Про охорону дитинства», на підставі наказу Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 15.08.2017 № 198 «Про посилення 

профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та 

вихованцями навчальних закладів м. Харкова у 2017/2018 навчальному році», 

з метою організації роботи, спрямованої на запобігання дитячому 

травматизму у навчальних закладах Московського району у 2017/2018 

навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам навчальних закладів усіх типів і форм власності: 

1.1. Забезпечити проведення профілактичної роботи щодо запобігання 

нещасним випадкам, в тому числі інструктажів з безпеки життєдіяльності та 

бесід з безпечної поведінки для учасників навчально-виховного процесу. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

1.2. Оновити загальні куточки з безпеки життєдіяльності та профілактики 

різних видів травматизму, зокрема дотримання правил поводження з 

вибухонебезпечними предметами, правил поведінки на воді, правил 

дорожнього руху, та майданчик для вивчення правил дорожнього руху. 

До 01.09.2017 



1.3. Оновити у разі необхідності план-схему безпечного руху до навчального 

закладу. 

До 05.09.2017 

1.4. Своєчасно інформувати та надавати до Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради відповідні документи про 

нещасні випадки, які сталися з учнями та вихованцями, оформлені у 

відповідності до нормативних вимог. 

У разі нещасного випадку 

1.5. Проводити об’єктивне розслідування нещасних випадків, які сталися з 

учнями/вихованцями під час навчально-виховного процесу. 

У разі нещасного випадку 

1.6. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності винних 

посадових осіб за допущення нещасних випадків з дітьми під час навчально-

виховного процесу. 

У разі нещасного випадку 

1.7. Своєчасно (протягом 1 години) у телефонному режимі інформувати 

районне Управління освіти про випадки викликів «Швидкої медичної 

допомоги» для дітей на адресу навчальних закладів, випадки природних 

смертей дітей та інші випадки, пов’язані із загрозою життю та здоров’ю 

дітей, з подальшими наданням докладної письмової інформації у цей же 

день. 

Упродовж 2016/2017 навчального року 

1.8. Розробити і затвердити дієві плани-графіки чергування адміністрації 

навчального закладу та педагогічних працівників на травмонебезпечних 

ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо), урахувавши статистику найбільш 

травмонебезпечних місць у конкретному навчальному закладі. 

До 01.09.2017 

1.9. Здійснювати дієвий контроль за організацією чергування педагогічних 

працівників на травмонебезпечних ділянках. 

Упродовж 2016/2017 навчального року 

1.10. Провести бесіди з учнями та вихованцями щодо запобігання всім 

випадкам дитячого травматизму, інструктажі зі школярами на початку 

навчального року. 

До 05.09.2017 

1.11. Видавати накази по загальноосвітньому навчальному закладу щодо 

профілактики нещасних випадків під час канікул. 

Жовтень, грудень 2017 року, березень, травень 2018 року 

1.12. Посилити пропускний режим при вході і в'їзді на територію закладу, 

пильнувати системи сигналізації і відеоспостереження.  

Упродовж 2017/2018 навчального року 

1.13. Проводити обходи території закладу і періодичну перевірку складських 

приміщень на предмет своєчасного виявлення вибухових пристроїв або 

підозрілих предметів. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 



1.14. Організувати проведення спільних із працівниками цивільного захисту, 

поліції інструктажів і практичних занять з питань дій у разі загрози або 

виникнення надзвичайних подій.  

Упродовж  2017/2018 навчального року 

1.15. Надавати узагальнені звіти про нещасні випадки до районного 

Управління освіти.  

Щоквартально 28 числа  

останнього місяця кварталу 

1.16. Проаналізувати стан роботи із запобігання всіх випадків дитячого 

травматизму за підсумками І семестру і навчального року. 

До 31.12.2017, 30.06.2018 

1.17. Тримати під контролем виконання нормативно-правових документів, 

що регламентують роботу з питань запобігання дитячому травматизму, 

викладання курсу «Основи здоров’я». 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

1.18. Забезпечувати змістовне наповнення та функціонування розділу сайту 

навчального закладу із питань запобігання дитячому травматизму. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

1.19. Налагодити співпрацю з патрульною поліцією щодо профілактики 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму, забезпечивши реалізацію 

Плану спільної роботи Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради та Управління патрульної поліції  у місті Харкові 

Державної патрульної поліції на 2017/2018 навчальний рік. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

1.20. Налагодити співпрацю з Московським районним відділом у м. Харкові  

Московського району Головного управління Державної служби 

з надзвичайних ситуацій України в Харківській області щодо профілактики 

дитячого травматизму, забезпечивши реалізацію Плану проведення спільної 

масово-роз’яснювальної роботи з працівниками закладів освіти, учнями 

загальноосвітніх, вихованцями дошкільних і позашкільних навчальних 

закладів району,  їх батьками щодо попередження травмування та загибелі 

людей під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду на 2017 рік та 

на 2018 рік.  

Упродовж 2017/2018 навчального року 

1.21. Призначити наказом по навчальному закладу відповідального  за роботу 

щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. 

До 01.09.2017 

2. Покласти персональну відповідальність на керівників загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів всіх типів і форм власності 

за своєчасне інформування та надання до Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради  відповідних документів про 

нещасні випадки, які сталися з учнями та вихованцями, правильність їх 

оформлення, за своєчасне інформування Управління освіти про всі виклики 

«Швидкої медичної допомоги» для дітей на адресу навчальних закладів, 

випадки природних смертей дітей та інші випадки, пов’язані із загрозою 



життю та здоров’ю дітей.  

Упродовж 2017/2018 навчального року  

3. Головному спеціалісту Управління освіти Гринько Г.І.: 

3.1  Надавати консультативну допомогу адміністраціям навчальних 

закладів з питань організації роботи щодо запобігання нещасним випадкам. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

3.2. Тримати під контролем: 

3.2.1. Звітність щодо обліку нещасних випадків, що надають навчальні 

заклади. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

3.2.2. Своєчасність надання навчальними закладами до Департаменту освіти 

Харківської міської ради повідомлень про нещасні випадки, які сталися з 

учнями загальноосвітніх закладів, вихованцями дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів, а також відповідних матеріалів розслідувань, в тому 

числі актів, та повідомлень про наслідки нещасних випадків. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

3.2.3. Стан управлінської діяльності щодо організації дієвого чергування 

адміністрацій навчальних закладів та педагогічних працівників на 

травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо) з урахуванням 

статистики найбільш травмонебезпечних місць у конкретному навчальному 

закладі. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

3.3. Проаналізувати стан роботи із запобігання всіх випадків дитячого 

травматизму за 2017 рік. 

                                                          До 30.01.2018 

3.4. Надавати узагальнені статистичні звіти про зареєстровані нещасні 

випадки до Департаменту освіти Харківської міської ради.  

Щоквартально до  29 числа  

останнього місяця кварталу 

3.5. Посилити контроль за проведенням профілактичної роботи                   

щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями 

підпорядкованих навчальних закладів. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

4. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті                    

Михайленку О.С. провести аналіз роботи навчальних закладів щодо 

оновлення на сайтах розділів, що стосуються профілактики дитячого 

травматизму, та доповісти на апаратній нараді. 

Вересень-жовтень 2017 року 

5. Інженеру лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Рожку Д.В. 

розмістити цей наказ на офіційному сайті районного Управління освіти. 

До 22.08.2017 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Управління освіти Попову В.І. 

 

Начальник Управління освіти                        О.В. Гресь 



ПОГОДЖЕНО: 

Головний спеціаліст з юридичних питань 

___________ Н.В.Урганова 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Попова В.І. 

Гринько Г.І. 

Михайленко О.С. 

Рожко Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гринько 65-69-53 


