
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 

 

 

Н А К А З 

 

05.10.2021                             № 88 

 

 

Про проведення позапланового інструктажу 

з учнями закладів загальної середньої освіти 

Індустріального району 

 

 

Відповідно до 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 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти 

і науки України» (зі змінами), 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», у зв’язку із нещасним випадком, який 

стався 04.10.2021 на  пішохідному переході окружної дороги між мікрорайоном 

«Горизонт» та «Сонячний» із учнями Харківського загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів  № 168 Харківської міської ради Харківської області, що призвело 

до загибелі одного з них, а також з метою посилення роботи із запобігання 

дитячому дорожньо-транспортному травматизму 

 

НАКАЗУЮ: 
 

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

1.1. Посилити контроль за проведенням у закладах загальної середньої 

освіти  профілактичної роботи щодо запобігання випадкам травмування учнів. 

Терміново 

1.2. Тримати на контролі проведення з учнями закладів загальної середньої 
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освіти позапланових інструктажів з питань дорожньо-транспортного травматизму. 

До 13.10.2021 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Забезпечити проведення додаткових заходів щодо запобігання 

випадкам дорожньо-транспортного травматизму зі  здобувачами освіти. 

        До 13.10.2021 

2.2. Забезпечити проведення з учнями позапланового інструктажу з питань 

дорожньо-транспортного травматизму. 

         До 13.10.2021 

2.3. Тримати під контролем питання щодо проведення з учнями вступних, 

первинних, позапланових, цільових інструктажів та реєстрації їх у відповідних 

журналах. 

Постійно 

2.4. Інформувати Управління освіти про виконання цього наказу. 

До 19.10.2021 

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

цей наказ на сайті Управління освіти. 

До 10.10.2021 

4. 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 ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. 
Заступник начальника Управління освіти 

 
Грицун Н.О.   

2. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Дворник О.М.   

3. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Паламар Д.Л.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дворник                                                                                                                                                        Грицун 


