
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

21.03.2018 смт Нова Водолага № 56 

 

Про запобігання дитячому  

травматизму під час весняних  канікул  

 

 

На виконання  Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  

від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

20.11.2011 за  № 969/6160 (зі змінами), Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою 

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

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1093/6284 (зі змінами), листа 

Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про 

використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», листа 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  

від   .03.2018 №    «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу під час весняних канікул», з метою запобігання дитячому травматизму 

під час проведення весняних канікул 2017/2018 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Керівникам структурних підрозділів Калашник Л.Б, Черниш І.В.,  

Коротецькому В.П.:  



2 

 

 

1.1. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про дорожній рух», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Кодексу цивільного захисту України в частині проведення відповідної роботи 

щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. 

 Термін: упродовж весняних канікул 

 2017/2018 навчального року 

1.2. Організувати проведення первинних інструктажів з учасниками навчально-

виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності. 

 Термін: до початку весняних канікул 

 2017/2018 навчального року 

2. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.: 

2.1. Посилити контроль за організацією туристично-екскурсійних перевезень 

учнів (вихованців) автомобільним транспортом та залізницею. 

Термін: упродовж весняних канікул 

 2017/2018 навчального року 

 

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 27.10.2014 за № 1341/26118. 

 Термін: упродовж весняних канікул  

 2017/2018 навчального року 

2.3. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями негайно 

інформувати Департамент науки і освіти за телефоном: 705-03-14 та письмово, 

не порушуючи встановлених термінів відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

  Термін: упродовж весняних канікул 

 2017/2018 н. р. 

3.  Вихователям та класним керівникам:  
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3.1. Провести первинні інструктажі для учнів 1-10-х  класів  з   питань безпеки 

життєдіяльності учнів (вихованців) під час весняних канікул (про дотримання 

правил пожежної, техногенної безпеки та безпеки дорожнього руху, 

поводження в громадських місцях з незнайомими людьми та підозрілими 

предметами, при користуванні громадським транспортом, безпечне 

перебування біля річок та водоймищ і на льоду, при використанні піротехніки 

тощо) з реєстрацією у відповідних журналах. 

До 23.03.2018 

3.2. Провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями 

щодо дотримання правил безпечної поведінки з легкозаймистими та 

токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами, дотримання правил 

пожежної безпеки  і безпеки дорожнього руху,  попередження харчових 

отруєнь, отруєнь  токсичними та хімічними речовинами тощо 

Термін: до початку весняних канікул 

2017/2018 навчального року 

3.3. Провести додаткові бесіди з учнями 1-10-х класів щодо уникнення 

враження мінами і вибухонебезпечними предметами (відповідно до методичних 

рекомендацій, викладених у листі Міністерства освіти і науки України від 

01.03.2018 № 1/9-130) 

До 23.03.2018 

 

3.4. При організації екскурсій, туристичних 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 27.10.2014 за № 1341/26118. 

Термін: упродовж весняних канікул 

 2017/2018 н. р. 
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3.5. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної 

поведінки, вимог протипожежної безпеки, порядку проведення екскурсій, 

походів, перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту. 

Постійно 

3.5. Довести до батьків вимоги щодо контролю за дотриманням неповнолітніми 

правил поведінки під час весняних канікул. 

До 29.12.2017  

 

4. Контроль за виконанням даного наказу   залишаю за собою. 

 

Директор                 С.Ю.Єрмаков 

 

Черниш  
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З наказом від 21.03.18 № 56 ознайомлені: 

 
 

 

 

 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Коротецький В.П.  

Дігтяр Н.В.  

Клочко В.М.  

Панченко Л.Є.  

Кассич Л.А.  

Атанасова Т.Г.  

Федоренко Г.Г. 
 

 

Орда І.Г.  

Буклей С.І.  

Лютко О.М.  

Білашко В.М.  

Жукова І.К.  

Петрашкевич Т.Р.  

Скляр І.І.  

Семенюра Л.П.  

Водолажченко  Т.В.  

Мерчанська Л.В.  

Антоненко О.І.  

Руденко О.Я.  

Губа Т.А.  

Щербак І.Б.  

Курило О.А.  

Скляр В.В.  

Романов С.О.  

Лиманська Ю.С.  

Черевань Н.О.  

Шеховцова Я.С.  

Белебеха А.М.  


