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Про організацію роботи щодо запобігання 

дитячого травматизму в закладах дошкільної 

освіти району в зимовий 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 дитячого травматизму в зимовий період 2020-2021 років 

  

 НАКАЗУЮ: 

 

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

1.1. Тримати під контролем питання охорони життя і здоров’я дітей  

у закладах дошкільної освіти. 

Постійно 
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1.2. Здійснювати оперативний контроль за організацією роботи адміністрацій 

закладів дошкільної освіти з питання охорони життя та здоров’я дітей у зимовий 

період. 

Грудень-лютий 

2. Завідувачам закладів дошкільної освіти: 

2.1. Здійснювати контроль за організацією роботи в закладах дошкільної освіти 

щодо запобігання дитячого травматизму, протипожежної безпеки, охорони життя 

та здоров’я дітей у зимовий період. 

Грудень-лютий 

2.2. Здійснювати контроль за виконанням працівниками інструкцій  

з охорони праці та безпеки життєдіяльності, наказів щодо запобігання дитячого 

травматизму. 

Постійно 

2.3. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання 

територій закладів дошкільної освіти (розчистка снігу, очищення східців запасних 

виходів, посипання доріжок піском, збивання бурульок з дахів будівель та 

павільйонів, справність обладнання на ігрових та спортивних майданчиках). 

Грудень-лютий 

2.4. Не допускати використання електричних обігріваючих приладів  

в місцях перебування дітей. 

Постійно 

2.5. Суворо контролювати виконання працівниками правил протипожежної 

безпеки під час проведення Новорічних та Різдвяних свят. 

З 21.12.2020  по 08.01.2021 

2.6. Призначити відповідальних осіб за дотримання вимог правил пожежної 

безпеки під час проведення Новорічних свят. 

До 10.12.2020 

2.7. Провести цільові інструктажі з працівниками закладів дошкільної освіти 

щодо профілактики пожеж та правил пожежної безпеки. 

До 10.12.2020 

2.8. Проінформувати Індустріальний РВ ГУ ДСНС України в Харківській 

області про час і місце проведення Новорічних свят. 

До 16.12.2020 

2.9. Призначити чергових на час проведення Новорічних свят та 

проінструктувати їх щодо мір пожежної безпеки та дій на випадок виникнення 

пожежі. 

До 22.12.2020 

2.10. Встановити ялинку на 2 поверсі в приміщенні, яке має два виходи, 

справне електрообладнання. 

До 22.12.2020 

2.11. Обладнати приміщення, де будуть проводитись новорічні свята, 

необхідною кількістю вогнегасників. 

До 21.12.2020 

2.12. Забезпечити вільний вихід дітей з приміщень закладів дошкільної освіти. 

У разі евакуації 
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2.13. Перевірити роботу систем оповіщення про пожежу, аварійного 

освітлення, забезпечити чергових електроліхтарями. 

До 21.12.2020 

2.14. Не допускати заповнення приміщень, де будуть проводитись 

новорічні ранки, понад установлену норму. 

Під час проведення  Новорічних свят 

2.15.Проводити новорічні ранки за участю однієї вікової групи та за 

присутності одного з батьків/опікунів дитини з розрахунку 1 особи  

на 5 квадратних метрів площі приміщення, в якому проводиться свято. 

Під час новорічних свят  

2.16. Проводити новорічні свята за умови дотримання протиепідемічних 

заходів, використання усіма батьками /опікунами респіраторів або захисних 

масок, щоб були покриті ніс та рот, з подальшою дезінфекцією поверхонь 

приміщення, в якому відбувався культурно-виховний захід. 

Під час новорічних свят 

2.17. Контролювати організацію роботи з дітьми щодо вивчення правил 

дорожнього руху, пожежної безпеки, правил поведінки дітей під час ігор  

на вулиці. 

Грудень-лютий 

2.18. Організувати проведення  профілактичної роботи серед батьків щодо 

запобігання дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності дітей вдома, 

шляхом проведення бесід, батьківських зборів, розваг, оформлення папок-

пересувок, ширм,стінгазет тощо. 

Грудень-лютий 

2.19. Контролювати дотримання технології приготування їжі, терміни 

зберігання та правила прийому продуктів харчування від постачальників. 

Щоденно 

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

наказ на сайті Управління освіти. 

До 02.12.2020 

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 

 

Паламар Д.Л.   

3. Методист МЦ Управління освіти Провозьон В.Г.   
 

Провозьон                    Грицун 


