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11.10.2021                           № 89 

 

 

Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів закладів загальної 

середньої освіти під час проведення осінніх 

канікул 2021/2022 навчального 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 12.01.2021 № 3 «Про підсумки профілактичної 

роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти 

м. Харкова у 2020 році  та про завдання на 2021 рік», від 13.08.2021 № 518                    

«Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам 

з учнями та вихованцями закладів освіти  м. Харкова у 2021/2022 н.р.», наказів 

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської 

ради від 12.01.2021 № 4 «Про підсумки профілактичної роботи з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти Індустріального 

району у 2020 році та про завдання на 2021 рік», від 17.08.2021 № 66 «Про 

посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам  

з учнями та вихованцями закладів освіти  Індустріального району м. Харкова  

у 2021/2022 навчальному році», плану роботи Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської рад на 2021 рік, з метою 

запобігання дитячому травматизму під час проведення осінніх канікул  

2021/2022  навчального року, активізації роботи  з профілактики всіх видів 

дитячого травматизму, удосконалення роботи закладів освіти, 
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 НАКАЗУЮ: 
 

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

під контролем роботу закладів загальної середньої освіти щодо запобігання 

усім видам дитячого травматизму під час проведення осінніх канікул 2021/2022 

навчального року. 

З 18.10.2021  

2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти : 

2.1. Забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній 

рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», Кодексу цивільного захисту України від 02.10.1012 № 5403-VI, 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) в частині проведення відповідної роботи 

щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. 

Постійно 

2.2. Провести роботу з педагогічними працівниками шкіл з питань 

запобігання всім видам дитячого травматизму. 

До 14.10.2021 

2.3.Провести Дні безпеки життєдіяльності з обов’язковим записом в класні 

журнали та у щоденники учнів. 

13.10.2021 

2.4.Провести відповідну профілактичну роботу серед учнів, їхніх батьків 

щодо дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, 

правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм гігієни та виробничої 

санітарії, правил поведінки в громадських місцях, а також поводження                            

з незнайомими людьми та предметами, користування громадським 

транспортом, попередження травмування на об'єктах залізничної 

інфраструктури, дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо. 

До 13.10.2021 

2.5. Провести первинні інструктажі з учасниками освітнього процесу                  

з усіх питань безпеки життєдіяльності під час проведення осінніх канікул                     

та зафіксувати у «Журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового 

інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти» та у щоденниках 

учнів. 

13.10.2021 

2.6.Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі 

виникнення нещасних випадків з учнями. 

До 14.10.2021 

2.7.Негайно повідомляти про всі випадки дитячого травматизму,                      

що сталися з учнями, Управління освіти адміністрації Індустріального району 
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Харківської міської ради за телефоном 725-53-56 та письмово, не порушуючи 

встановлені терміни. 

Упродовж осінніх канікул 2021/2022  навчального року 

3. Покласти персональну відповідальність за збереження життя та безпеку          

дітей під час проведення шкільних канікул на керівників закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

          Постійно 

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

наказ на офіційному сайті Управління освіти. 

До 13.10.2021 

5.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 


