
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 

 

Н А К А З 

 

05.05.2021                                                                                                              № 44    

 

 

Про організацію роботи щодо запобігання 

дитячого травматизму в закладах дошкільної 

освіти району під час оздоровлення у літній 

період 2020/2021 навчального року 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «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 №669 «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці ОБЖД учасників освітнього процесу  

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

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами 

освіти під час освітнього процесу в закладах освіти», Санітарного регламенту, 

затвердженого наказом Міністерства охорони життя і здоров’я від 24.03.2016                

№234, відповідно до листів МОН України від 23.03.2014 №1/9-482 «Щодо 

організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності                         

у дошкільних навчальних закладах», від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо 

організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», з метою охорони життя і здоров’я дітей, 

запобігання дитячому травматизму у літній оздоровчий період 

 

        НАКАЗУЮ: 

 

1. Методисту МЦ Управління освіти Провозьон В.Г.: 

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

дошкільної освіти. 

Упродовж оздоровчого періоду 
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1.2. Здійснювати оперативний контроль за організацією роботи з охорони 

життя та здоров’я дітей, запобігання дитячому травматизму, наявністю необхідної 

документації в закладах дошкільної освіти. 

Червень-серпень 20201 

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

підпис. 

До 30.05.2021 

2. Завідувачам закладів дошкільної освіти: 

2.1. Здійснювати контроль за виконанням нормативно-правових документів  

з охорони життя та здоров’я дітей. 

Упродовж оздоровчого періоду  

2.2. Провести огляд приміщень та територій ЗДО з метою перевірки 

створення безпечних умов перебування дітей упродовж оздоровчого періоду. 

До 01.06.2021 

2.3. Скласти акти огляду приміщень та територій ЗДО. 

До 01.06.2021 

2.4. Провести цільові інструктажі з працівниками щодо профілактики 

дитячого травматизму. 

До 01.06.2021 

2.5. Вживати належних заходів щодо профілактики дитячого травматизму, 

запобігання нещасним випадкам та виникненню інфекційних захворювань, 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та харчових отруєнь. 

Упродовж оздоровчого періоду 

2.6. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог  по утриманню  

приміщень  та територій  закладів дошкільної освіти. 

Червень-серпень 2021 

2.7. Слідкувати за справністю ігрового та фізкультурного обладнання на 

майданчиках у закладах дошкільної освіти. 

Червень-серпень 2021 

2.8. Тримати на контролі забезпечення медичного кабінету необхідними 

лікарськими препаратами для надання першої невідкладної медичної допомоги. 

Упродовж оздоровчого періоду 

2.9. Контролювати організацію прогулянок, пішохідних переходів, особливо за 

територією закладів освіти. 

Упродовж оздоровчого періоду 

2.10. Контролювати  стан роботи вихователів з організації та проведення 

занять, творчих, дидактичних, рухливих ігор, бесід, розваг для вихованців  

з питання запобігання дитячого травматизму. 

Згідно з планом роботи  

2.11. Контролювати стан роботи вихователів з батьками щодо питань 

запобігання дитячого травматизму шляхом проведення батьківських зборів, 

бесід, оформлення пам’яток, папок-пересувок, спільних проведень свят, розваг, 

Днів здоров’я. 

Згідно з планом роботи 
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2.12. Контролювати організацію харчування дітей: виконання технології 

приготування їжі, дотримання терміну зберігання продуктів харчування, правил 

прийому продуктів харчування від постачальників та продовольчої сировини 

(тільки при наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, 

безпечність і якість), відповідно до вимог Інструкції з організації харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 17.04.2016 № 298/227 (зі змінами). 

Щоденно 

2.13. Здійснювати контроль за дотриманням питного режиму. 

Щоденно 

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

До 25.05.2021 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Заступник начальника Управління освіти                                Н.О. ГРИЦУН 

 

 
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 МЦ Управління освіти 

 

Провозьон В.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Провозьон           Грицун 


