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Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед здобувачів освіти закладів 

освіти Індустріального району у літній 

період 2021 року 

 

 

На підставі п. 3.2.3 Положення про Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради (нова редакція), 

затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8  скликання                         

від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів 

Харківської міської ради 8 скликання», наказів Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 22.04.2021 № 104 «Про порядок організованого 

закінчення 2020/2021 навчального року у закладах загальної середньої освіти», 

від 13.05.2021 № 170 «Про організацію заходів з літнього відпочинку 

та оздоровлення дітей у 2021 році»,  наказів Управління освіти від 28.04.2021  

№ 43 «Про порядок організованого закінчення 2020/2021 навчального року  

у закладах загальної середньої освіти району», від 17.04.2021 № 46 «Про 

організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2021 році»,  

забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, 

з метою запобігання випадкам дитячого травматизму у літній період 2021 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М.: 

1.1. Організувати роботу закладів освіти району щодо запобігання 

всім видам дитячого травматизму та обліку нещасних випадків під час літнього 

періоду 2021 року. 

Червень – серпень 2021 року 
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1.2. Вжити необхідних заходів щодо безпечного перебування здобувачів 

освіти на літніх канікулах.  

Червень – серпень 2021 року 

1.3. Довести цей наказ до відома керівників підпорядкованих закладів 

освіти. 

До 21.05.2021 

2.  Покласти на керівників закладів освіти персональну відповідальність 

за збереження життя та здоров’я дітей в організованих дитячих колективах 

під час літніх канікул та роботи закладів освіти у літній період 2021 року. 

Червень – серпень 2021 року 

3.Керівникам закладів освіти: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання нормативних документів  з питань  

запобігання всім видам дитячого травматизму. 

Постійно 

3.2. Забезпечити організацію проведення інструктажів з учасниками 

освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності, у тому числі  

і з використанням технологій дистанційного навчання (при необхідності) 

з подальшою реєстрацією їх у відповідних журналах. 

До 04.06.2021 

3.3. Розмістити на вебсайтах закладів освіти пам‘ятки щодо дотримання 

правил безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими токсичними 

речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними 

рослинами і грибами, дотримання пожежної та електробезпеки, правил 

дорожнього руху тощо. 

До 04.06.2021 

3.4. Провести Дні безпеки життєдіяльності з подальшою реєстрацією їх  

у класних журналах. 

03.06.2021, 04.06.2021 

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

цей наказ на сайті Управління освіти. 

До 21.05.2021  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник начальника Управління освіти     Н.О. ГРИЦУН 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 

Дворник О.М. 
  

2  
Головний спеціаліст Управління освіти 

 

Паламар Д.Л. 
  

 
Дворник                                                                                                                                            Грицун 


