
Рішення 

колегії департаменту освіти і  науки облдержадміністрації 

 
24 лютого 2022 року                                                            Протокол  № 1 

 

Про стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу у 

закладах освіти області в умовах карантину 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію провідного інженера з охорони 

праці комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 

Миколаївської обласної ради Жабоєдова В. В. «Про стан охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладах освіти 

області в умовах карантину», 

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома інформацію «Про стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладах освіти області в 

умовах карантину». 

2. Начальникам управлінь (відділів) освіти міських, сільських, селищних рад, 

керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів освіти 

обласного підпорядкування: 

2.1. Вивчити стан травматизму учасників освітнього процесу в 

підпорядкованих закладах освіти у 2022 році. 

Термін: до 01.05.2022 року 

2.2. На нарадах (колегіях) органів управління освітою, 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад 

заслухати звіти керівників закладів освіти, в яких сталося зростання випадків 

травматизму під час освітнього процесу або виявлено незадовільний стан 

виконання профілактичної роботи із запобігання травматизму. 

Термін: до 15.05.2022 року 

2.3. Забезпечити постійний контроль за виконанням Закону України «Про 

охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від                   

26.12.2017 № 1669, Постанови головного державного санітарного лікаря 

України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», інших законодавчих та нормативно-

правових актів, наказів, розпоряджень, інструкцій з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

Термін: постійно 

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#n15
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#n15
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2.4. Вжити заходів щодо підвищення персональної відповідальності 

працівників закладів освіти за виконання своїх функціональних обов’язків, 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Термін: постійно 

2.5. На учнівських, педагогічних, батьківських зборах розглядати питання 

щодо профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу. 

Термін: протягом 2022 року 

2.6. Посилити контроль за виконанням вимог безпеки на заняттях з 

фізичної культури. 

Термін: постійно 

2.7. Забезпечити проведення зі здобувачами освіти інструктажів, навчання 

з питань безпеки життєдіяльності перед початком кожного навчального року, а 

також перед канікулами. 

Термін: протягом 2022 року 

2.8. Організувати та провести комісійні перевірки стану пожежної безпеки 

на підвідомчих об’єктах. Особливу увагу звернути на нормативну 

укомплектованість об’єктів первинними засобами пожежогасіння, готовність їх 

до використання за призначенням, стан шляхів евакуації та евакуаційних 

виходів, наявність і справність системи сповіщення учасників освітнього 

процесу про небезпеку. 

Термін: ІІ квартал 2022 року 

2.9. Забезпечити своєчасне проведення планово-запобіжних ремонтів 

електрогосподарства, замірів опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. 

Термін: відповідно до затверджених 

графіків (не рідше 1 разу на 2 роки) 

2.10. Про всі випадки виникнення надзвичайних ситуацій (випадків 

виробничого травматизму, аварій, пожеж) у підпорядкованих установах, 

закладах освіти письмово повідомляти департамент освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Термін: протягом 1 години з моменту 

надходження інформації за 

допомогою технічних засобів звязку 

2.11. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби COVID-19 серед учасників освітнього 

процесу, а також з питань вакцинації, профілактики інфекційних та 

неінфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної хвороби. 

Термін: постійно 

2.12. Забезпечити усіх працівників закладів освіти засобами 

індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи та 

створити необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої 

гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для 

обробки рук тощо). 
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Термін: до 15.03.2022 року 

3. Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації про хід 

виконання даного рішення. 

Термін: до 01.09.2022 року 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

Голова колегії                                   Алла ВЕЛІХОВСЬКА 

 

 

Секретар колегії                   Наталія ХРУЩ 
 


