
    
   УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
16  травня 2022                                                                                         № 112 

 

Про заходи безпеки  

життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в період 

літніх канікул у 2022 році 

 

На виконання  Закону України «Про освіту»,  «Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 22.03.2001 № 270 в редакції від 

26.09.2020, «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017                       

№ 1669, керуючись Законами України «Про правовий режим воєнного 

стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

військової адміністрації від 10.03.2022 № 69 «Про організацію освітнього 

процесу у закладах освіти Чернівецької області на час воєнного стану», 

листів Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 

18.01.2022 № 01-34161 «Алгоритм дій у разі виявлення предмета, підозрілого 

на вибуховий пристрій», від 26.01.2022 № 01-34/235 «Алгоритм дій у разі  

виникнення надзвичайної  ситуації соціального характеру» та з метою 

посилення контролю за збереженням життя й здоров’я здобувачів освіти, 

здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту, попередження надзвичайних ситуацій  під час літніх канікул   

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Керівникам місцевих органів управління освітою територіальних 

громад, директорам закладів освіти області:   

1.1. Провести первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності під час літніх 

канікул про дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

 



дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм 

виробничої санітарії, правил поведінки у громадських місцях, а також 

поводження з незнайомими людьми та предметами, попередження 

травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, правил поводження на 

річках та водоймах, дій у випадках надзвичайних ситуацій, з надання 

домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків тощо за 

відповідними інструкціями з реєстрацією в журналах.  

1.2. Встановити, що первинні інструктажі з безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу проводяться дистанційно. Реєстрація 

інструктажу здійснюється відповідальною посадовою особою, що інструктує, 

з обов’язковою відміткою в журналі тих здобувачів освіти, хто отримав 

інструктаж онлайн. 

1.3. Розмістити на сайтах закладів освіти, веб-сторінках учителів 

інформаційні матеріали, пам’ятки щодо правил безпеки життєдіяльності на 

період літніх канікул. 

2. Забезпечити контроль за дотриманням режиму в закладах освіти на 

період літніх канікул, проведення позапланових інструктажів зі сторожами та 

черговими щодо додержання правил пожежної та техногенної безпеки, а 

також збереження майна. 

3. Провести роз’яснювальну роботу з батьками, усиновлювачами та 

опікунами вихованців, учнів, студентів щодо попередження нещасних 

випадків під час літнього відпочинку. 

4. У випадку настання надзвичайних ситуацій,  стихійного лиха, 

епідемічного захворювання чи дитячого травматизму з учнями та 

вихованцями  терміново  інформувати    Департамент   освіти   і науки  

обласної військової адміністрації за  телефоном:  (0372) 55-08-10 та 

письмово, суворо дотримуючись термінів, визначених у Табелі термінових 

донесень (наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

02.09.2020 № 261 «Про введення в дію Табеля термінових та строкових 

донесень Міністерства освіти і науки України  з питань цивільного захисту, 

охорони праці  та безпеки життєдіяльності»).       

 5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, КУ «Навчально-методичний центр якості освіти 

та координації господарської діяльності навчальних закладів області». 

6. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника управління ресурсного забезпечення Вадима 

КОМОВА.                                                                 

 

 

 

Директор Департаменту                                                 Оксана САКРІЄР 

 

 

 

 


