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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“ 06 ” березня 2020 року

№ 118

Про підсумки проведення
обласного огляду-конкурсу
стану умов охорони праці в
закладах освіти області
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від 02 січня 2020 № 05 «Про проведення Всеукраїнського громадського оглядуконкурсу стану умов і охорони праці в закладах освіти області» та з метою
створення безпечних умов праці та життєдіяльності, підвищення якості роботи
щодо зниження виробничого травматизму упродовж лютого-березня 2020 року
проведено ІІ (регіональний) етап огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в
установах області.
Організаційним комітетом з проведення обласного огляду стану умов
охорони праці розглянуто матеріали 24-х закладів освіти області, в тому числі
в категорії «Заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти» – 13,
з них: 10 закладів загальної середньої освіти, в тому числі 3 - заклади, що
фінансуються з обласного бюджету; 11 закладів освіти - в категорії «Заклади
фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти», в тому числі 3
заклади фахової передвищої освіти та 8 закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
Під час аналізу поданих матеріалів на конкурс значна увага приділялась
висвітленню питань функціонування системи організації роботи з охорони
праці, створення належних умов виховання і навчання для учасників освітнього
процесу, організаційної роботи з охорони праці, проведення навчання і
перевірки знань працівників з охорони праці, забезпечення нормативноправовими актами з охорони праці учнів, працівників, проведення
профілактичних заходів щодо попередження травматизму, використання
нетрадиційних методів навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності.
У всіх закладах освіти, матеріали яких опрацьовано, укладено та
зареєстровано колективні договори між адміністраціями та профспілковими
комітетами, наявний розділ «Охорона праці і здоров’я» з відповідними
додатками.
Слід зазначити, що керівники закладів освіти у своїй роботі керуються
вимогами Законів України «Про охорону праці» (у редакції від 27.12.2019),

«Про дорожній рух» (у редакції від 01.01.2020), «Про охорону здоров’я» (у
редакції від 16.01.2020), «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного
благополуччя населення», наказу Міністерства освіти і науки України від
15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти України», проводять планомірну роботу
щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.
У закладах освіти здійснюється адміністративно-громадський контроль за
станом охорони праці. Згідно з графіками проводяться навчання і перевірка
знань з питань охорони праці керівників, їх заступників та усіх працівників.
Питання охорони праці, попередження виробничого травматизму, звіти
про виконання комплексних заходів щодо поліпшення умов праці на робочих
місцях розглядаються на засіданнях профкомів, педагогічних рад, зборах
трудових колективів, нарадах, батьківських зборах.
Приділяється відповідна увага питанню охорони праці та безпеки
життєдіяльності, профілактичній роботі з запобігання нещасним випадкам із
працівниками, учнями як під час освітнього процесу, так і в побуті, виконанню
санітарно-гігієнічних норм, повітряно-теплового режиму, освітленню
приміщень, дотримання правил пожежної безпеки та безпечної експлуатації
електроустановок у закладах.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та «Положення
про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу в установах і закладах освіти» 26.12.2017 № 1669 у закладах
освіти призначено відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці.
Систематично проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності та
протипожежної безпеки, тижні та місячники з відповідних питань, до яких
залучаються робітники Управління Національної поліції, Управління ДСНС у
Чернівецькій області, медичні працівники та спеціалісти інших галузей.
Враховуючи вищезазначене, та результати засідання організаційного
комітету з проведення обласного огляду стану умов охорони праці в закладах
освіти області,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити переможцями обласного огляду - конкурсу стану умов
охорони праці заклади освіти, які досягли високих показників у створенні
належних і безпечних умов праці і навчання:
У категорії «Заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної
освіти»:
І – місце
Брусницький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів ім. Івана
Миколайчука Кіцманського району.
ІІ – місце
Берегометська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Вижницького
району.
ІІІ – місце
Плосківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Селятинської сільської
ради Путильського району.
Рукшинський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Рукшинської
сільської ради Хотинського району.

У категорії «Заклади фахової передвищої, професійної (професійнотехнічної) освіти»:
І – місце
Чернівецьке вище професійне училище № 3.
ІІ – місце
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки.
2. Нагородити переможців обласного огляду-конкурсу спільними
дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та обласного
комітету профспілки працівників освіти і науки Чернівецької області згідно з
п.1.цього наказу.
3. Нагородити спільними грамотами Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти
і науки Чернівецької області учасників обласного туру за активну участь
в огляді-конкурсі з охорони праці та безпеки життєдіяльності:
Байраківський НВК Герцаївської РДА; Кострижівський ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Кострижівської селищної ради Заставнівського району; Новоселицьку
гімназію Новоселицької міської ради; Боянську ЗОШ І-ІІІ ступенів Боянської
сільської ради Новоселицького району; Новодністровську ЗОШ І ступеня
м. Новодністровськ; ЗДО «Ромашка» Новодністровської міської ради;
Чернівецьке професійно-технічне училище № 8; Чернівецький професійний
ліцей сфери послуг; Чернівецький професійний машинобудівний ліцей; Вище
професійне художнє училище № 5 м. Чернівців; Чернівецький професійний
будівельний ліцей; Кельменецький професійний ліцей; КЗ «Чернівецька
спеціальна ЗОШ № 4»; КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школаінтернат № 1»; КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного виховання
«Юність Буковини»; Чернівецький індустріальний коледж; Чернівецький
політехнічний коледж; Чернівецький державний комерційний технікум.
4. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації та Центру якості освіти.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту
–
начальника
управління
ресурсного
забезпечення
Надію Періус.
Директор Департаменту
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