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Н А К А З 

 

22.02.2021          № 16 

 

 

Про організацію роботи щодо запобігання 

дитячого травматизму в закладах дошкільної 

освіти району у весняний період 2021 року 

  

 

 На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст. 7, 28, 

35 «Про дошкільну освіту», законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 

«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України  

від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи  

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу                    

в установах і закладах освіти», від 16.05.2019 №659 «Про затвердження 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися  

із здобувачами освіти під час освітнього процесу», наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів», інструктивно-методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 23.09.2017 №1/9-482 

«Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності  

у дошкільних навчальних закладах», Інструкції з організації харчування дітей  

у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ 

України 17.04.2006 №298/227 (зі змінами), та з метою попередження дитячого 

травматизму у весняний період 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Методисту Центру освітніх технологій Управління освіти Провозьон В.Г.: 

1.1. Контролювати питання охорони життя та здоров’я дітей. 

          Постійно 
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1.2. Здійснити оперативний контроль за організацією роботи з охорони 

життя та здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму в закладах 

дошкільної освіти району, наявності необхідної документації. 

Березень-Травень 2021 

1.3. Довести цей наказ до відома керівників закладів дошкільної освіти під 

підпис на нараді завідувачів. 

         До 01.03.2021  

2. Завідувачам закладів дошкільної освіти: 

2.1. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях та 

на територіях закладів дошкільної освіти. 

Щоденно  

2.2. Слідкувати за справністю ігрового та фізкультурного обладнання  

на майданчиках закладів дошкільної освіти. 

          Щоденно  

2.3. Контролювати організацію прогулянок. 

          Постійно 

2.4. Організувати проведення у закладах дошкільної освіти Тижня захисту 

дитини від надзвичайних ситуацій з об’єктовими та протипожежними 

тренуваннями та тренуваннями з евакуації, з елементами пожежогасіння. 

Травень 2021  

2.5. Контролювати роботу вихователів з батьками щодо питань 

запобігання дитячого травматизму шляхом проведення батьківських зборів, 

бесід, оформлення пам’яток, папок-пересувок, проведення спільних свят, 

розваг. 

         Згідно з планом роботи 

2.6. Контролювати роботу вихователів з організації та проведення занять, 

творчих, дидактичних, рухливих ігор, бесід, розваг для вихованців з питань 

запобігання дитячого травматизму. 

         Згідно з планом роботи 

2.7. Проводити інструктажі з педагогічними працівниками щодо 

профілактики дитячого травматизму. 

         Згідно з планом роботи 

2.8. Здійснювати контроль за організацію харчування дітей: дотриманням 

технології приготування та якості страв, умовами та термінами зберігання 

продуктів харчування, товарним сусідством, правилами прийому продуктів 

харчування та продовольчої сировини від постачальників (тільки при наявності 

супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність  

і якість). 

          Щоденно 

2.9. Вжити заходів щодо попередження спалахів гострих кишкових 

інфекцій і харчових отруєнь, дотримання санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних вимог щодо організації харчування вихованців, правил 

особистої гігієни дітьми та персоналом. 

Постійно 
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2.10. Здійснювати контроль за дотриманням питного режиму. 

          Щоденно 

2.11. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити 

цей наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

                                                                                                    26.02.2021 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

Начальник Управління освіти  О.Л. ЗБИЦЬКА 
 

 
 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади П.І.Б Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти  

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти 

 

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ Управління освіти 

 

Провозьон В.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провозьон          Грицун 
 

 


