
 

   
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
«12» жовтня  2020                                                                                   №  319 

 

Про запобігання дитячому  

травматизму під час осінніх  

канікул 2020/2021 н.р. 

 

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

освіту»,  «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020                    

№ 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього  

процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України  26.12.2017 № 1669, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 23.01.2018 № 100/31552, Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою 

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

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти 

під час освітнього процесу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 16.05.2019 № 659, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

13.06.2019 за № 612/33583, наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 02.09.2020  № 262  «Про посилення відповідальності 

за збереження життя і здоров’я дітей та запобігання нещасним випадкам», з 

метою запобігання дитячому травматизму під час проведення осінніх канікул 

2020/2021 навчального року 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою 

райдержадміністрацій,  об’єднаних територіальних громад, Чернівецької 



міської ради: 

1.1. До початку осінніх канікул: 

1.1.1. Довести цей наказ до керівників підпорядкованих закладів освіти. 

1.1.2. Спланувати роботу з учасниками освітнього процесу з дотриманням 

вимог протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020               

№ 50. 

1.1.3.Покласти на керівників закладів освіти персональну 

відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей в організованих 

учнівських колективах під час шкільних канікул, навчальних екскурсій тощо та 

максимально їх обмежити в закритих приміщеннях.  

1.2. Забезпечити впродовж осінніх канікул дієвий контроль за 

безумовним дотриманням правил та заходів безпеки, визначених чинним 

законодавством. 

2. Директорам закладів освіти інтернатного типу комунальної власності 

Чернівецької обласної ради, закладів загальної середньої освіти, 

підпорядкованих місцевим органам управління освітою: 

2.1. До початку осінніх канікул: 

2.1.1. Організувати проведення відповідних  інструктажів з учасниками 

освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності. 

2.1.2. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями щодо 

дотримання правил безпечної поведінки з легкозаймистими та токсичними 

речовинами, вибухонебезпечними предметами, дотримання правил пожежної 

безпеки і безпеки дорожнього руху, правил поведінки біля водоймищ тощо. 

2.2. Упродовж осінніх канікул: 

2.2.1. Забезпечити неухильне виконання вихованцями, учнями, 

педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом  закладів освіти 

Законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 в 

частині проведення відповідної роботи  щодо запобігання всім видам 

дитячого травматизму. 

          2.2.2. При організації екскурсій, 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 з дотриманням обмежень, передбачених 

встановленим рівнем епідемічної ситуації в регіоні або районі (постанова 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641). 

3.  Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями 

негайно інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації   та 

Центр якості освіти  за телефонами: 55-08-10, 55-18-16 та письмово, не 

порушуючи встановлених термінів відповідно до вимог чинного законодавства 

(наказ  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 02.09.2020 № 261 

«Про введення в дію Табеля термінових і строкових донесень Міністерства 



освіти і науки України  з питань цивільного захисту, охорони праці  та безпеки 

життєдіяльності»). 

4. Наказ розмістити на сайтах Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Центру якості освіти. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту-начальника управління ресурсного забезпечення Періус Н.В. 

 

 

  

 

Директор   Департаменту                                                        Людвига ЦУРКАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


