
Чернівецька обласна державна адміністрація 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

ОЬ.М.МИХ' № чм
Про проведення наради - навчання з 
питань організації роботи з охорони 
праці, безпеки життєдіяльності та 
профілактики дитячого травматизму 
в закладах освіти області

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 153 
Кодексу законів про працю України, Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №231/10511, 
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього 
процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки від 01.08.2001, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами), Кодексу цивільного 
захисту від 02.10.2012, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 
установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15.08.2016 № 974, Порядку здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.06.2013 № 444, Порядку затвердження програм 
навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контрою 
їх виконання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 11.09.2014 № 935 та з метою координації роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у закладах освіти області

Н А К А З У Ю :

•

1. Провести 7 грудня 2017 року на базі бібліотеки комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини» 
нараду-навчання з питань організації роботи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму в закладах освіти 
області.



2. Затвердити програму проведення наради-навчання з питань 
організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та профілактики 
дитячого травматизму в закладах освіти області, що додається.

3. Директору КЗ «Юність Буковини» Касьянчук Л.В. та директору 
КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської 
діяльності навчальних закладів області» Прінько С.І. забезпечити 
організацію та проведення наради-навчання для відповідальних осіб за 
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 
закладів освіти комунальної власності Чернівецької обласної ради.

4. Керівникам місцевих органів управління освіти райдержадміністрацій, 
міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів 
професійно-технічної освіти та закладів комунальної власності Чернівецької 
обласної ради забезпечити участь відповідальних осіб за організацію роботи 
з охорони праці та безпеки життєдіяльності у нараді-навчанні.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту -  начальника управління ресурсного забезпечення Періус Н.В.

Директор Департаменту О.Палійчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки

ш
План

наради - навчання з питань організації роботи з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму 

в закладах освіти області

Дата та час проведення: 07.12.2017, I I 00- ІЗ30

Місце проведення: КЗ «Чернівецький обласний 
центр естетичного виховання «Юність 
Буковини», вул. Героїв Майдану, 5, (бібліотека)

№
з/п Зміст Час Доповідач

1. Вступне слово до учасників 
наради

11.00-
11.10

Періус Н.В.- заступник директора 
Департаменту - начальник 
управління ресурсного 
забезпечення

2. Про стан роботи з охорони 
праці, безпеки життєдіяльності 
та профілактики дитячого 
травматизму в закладах 
освіти області

1 1 . l o 
l l . з о

Прінько С.І. - директор 
КУ «Навчально-методичний центр 
якості освіти та координації 
господарської діяльності 
навчальних закладів області»

3. Про посилення заходів, які 
забезпечують педагогам і учням 
гідні і безпечні умови праці

11.30-
11.40

Дутчак В.В,- голова обласного 
комітету профспілки працівників 
освіти і науки (за згодою)

4. Пожежна безпека в закладах 
освіти області, безпека 
життєдіяльності під час 
навчання і в побуті

11.40-
11.50

Михайлюк Сергій Миколайович -  
начальник Управління ДСНС у 
Чернівецькій області, полковник 
служби ЦЗ (за згодою)

5. Заходи щодо зниження 
виробничого травматизму на 
виробництві та в побуті на 
підприємствах Чернівецької 
області

11.50-
12.00

Луцак Іван Григорович -  
начальник Управління Держпраці 
у Чернівецькій області 
(за згодою)



6. Види і порядок проведення 
інструктажів.
Інструкції з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, 3 
питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки, дій у 
надзвичайних ситуаціях та з 
електробезпеки.

12.00-
12.35

Щербанович С.М.- провідний 
фахівець з охорони праці 
КУ «Навчально-методичний центр 
якості освіти та координації 
господарської діяльності 
навчальних закладів області»7. Навчання і перевірка знань з 

питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності в 
навчальному закладі.

12.35-
12.50

8. Підведення підсумків. Закриття 
наради.

12.50-
13.00

Періус Н.В. - заступник директора 
Департаменту-начальник 
управління ресурсного 
забезпечення

Директор Центру якості освіти С.Прінько


