
 
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З 
 

від 06 лютого 2020 року          № 23-од 
 
Про затвердження Плану першочергових 
заходів з профілактики травматизму  
невиробничого характеру відділу освіти 
Підволочиської селищної ради на 2020 рік  
  

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.11.2007 року № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з 
профілактики травматизму невиробничого характеру», на виконання листа 
управління освіти і науки облдержадміністрації від 30.01.2020 року № 03-
13/323-99 «Про план профілактики травматизму невиробничого характеру» та з 
метою профілактики травматизму невиробничого характеру серед учасників 
освітнього процесу закладів освіти громади 
 
НАКАЗУЮ : 
 

1. Затвердити План першочергових заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру відділу освіти Підволочиської селищної ради на 2020 
рік (далі – План заходів) (додається). 

2. Керівникам закладів освіти: 
1) Забезпечити виконання Плану заходів протягом року. 
2) Інформувати про хід виконання Плану заходів відділ освіти 

Підволочиської селищної ради до 03 липня 2020 року та 03 січня 2021 року. 
3. Інформувати про хід виконання Плану заходів Комунальну установу 

Тернопільської обласної ради «Центр аналітично-методичного та матеріально-
технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області» до 05 липня 2020 
року та 05 січня 2021 року 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 



Додаток 

до наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради 

від 06 лютого 2020 р. № 23-од 

 
ПЛАН 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру  
відділу освіти Підволочиської селищної ради на 2020 рік 

 
№ 
з/п 

Найменування заходу  
Відповідальні за координацію та 

організаційне забезпечення 
Термін виконання 

1. Проведення аналізу стану і причин травматизму невиробничого 
характеру, його соціально-економічних наслідків, дослідження 
причин виникнення факторів середовища життєдіяльності, 
небезпечних для життя і здоров’я людини, їх властивостей, 
джерел походження, розроблення на підставі результатів таких 
аналізів і досліджень профілактичних заходів щодо запобігання 
виникненню нещасних випадків невиробничого характеру 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

червень, грудень 

2. Проведення моніторингу стану і причин травматизму невиро-
бничого характеру в закладах освіти громади, його соціально-
економічних наслідків здійснення профілактичної та 
роз’яснювальної роботи із запобігання виникненню нещасних 
випадків невиробничого характеру. 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

протягом року 

3. Забезпечення безпеки людей на воді під час проведення 
масових заходів в населених пунктах громади у вихідні та 
святкові дні, особливо в дні святкування Водохреща, Івана Ку-
пала, останнього дзвоника тощо 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

протягом року 

4. Організація проведення в закладах освіти уроків, семінарів, 
вікторин, тематичних виставок з питань дотримання правил 
поведінки на воді, на льоду та надання домедичної допомоги 
потерпілим 

Керівники закладів освіти протягом навчального року 



 

5. Забезпечення організації безпечного перевезення груп дітей до 
місць призначення (туристичних та культурно-освітніх 
відвідувань, оздоровлення і відпочинку тощо) та належного 
контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень 

Керівники закладів освіти протягом року 

6. Організація ремонту або заміни електричних мереж, які 
відпрацювали амортизаційний термін і стали небезпечними, 
особливо ділянки електричних мереж в місцях масового 
перебування дітей, контроль за технічним станом 
електрощитових, електророзподільних щитків, елект-
роустановок, електроприладів дотриманням техніки безпеки. 

Керівники закладів освіти протягом року 

7. Забезпечення проведення навчання в закладах освіти усіх 
рівнів, форм та типів з питань правильного, безпечного та 
економного використання електроенергії, вмілого кори-
стування електричними приладами, дотримання техніки 
безпеки при їх експлуатації тощо 

Керівники закладів освіти 
класні керівники, вчителі 

протягом навчального року 

8. Проведення постійної роз’яснювальної роботи серед учасників 
освітнього процесу щодо дотримання правил безпеки при 
використанні електроенергії в побуті, користуванні 
електричними приладами, надання домедичної допомоги при 
ураженні електричним струмом 

Керівники закладів освіти 
класні керівники, вчителі 

протягом року 

9. Залучення громадських організації до участі у вирішенні 
питань попередження загибелі людей від випадкових отруєнь 
алкоголем, іншими отруйними речовинами та з метою 
формування у громадян прагнення до здорового і безпечного 
способу життя, негативного ставлення до алкоголю і 
наркотиків, забезпечення належного виховання дітей і підлітків 

Керівники закладів освіти протягом року 

10. Проведення постійної роз’яснювальної роботи серед дітей 
щодо можливих небезпек від отруєння алкоголем та іншими от-
руйними речовинами, розроблення різних методичних та 
наглядних матеріалів на дану тематику 

Класні керівники, вчителі протягом навчального року 

11. Впровадження активної роботи з малозабезпеченими, 
багатодітними, неблагополучними сім’ями, інвалідами, іншими 
учасниками освітнього процесу, які потребують соціальної 
підтримки і допомоги 

Керівники закладів освіти  
класні керівники, вчителі 

протягом року 



 

12. Проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи серед 
учасників освітнього процесу, спрямованої на запобігання 
випадків злочинності та правопорушень, організація заходів з 
попередження насильства в сім’ї 

Керівники закладів освіти  
класні керівники, вчителі 

протягом року 

13. Вжиття дієвих заходів з профілактики суїцидальної поведінки 
особливо серед дітей з неблагополучних сімей, підліткового 
віку, інвалідів, інших учасників освітнього процесу, які 
потребують соціальної підтримки і допомоги, організація 
заходів з надання їм необхідної психологічної допомоги 

Керівники закладів освіти  
практичні психологи 
соціальні педагоги 

класні керівники, вчителі 

протягом року 

14. Забезпечення додержання вимог протипожежної безпеки в 
закладах та установах освіти, організація проведення навчань з 
керівниками та обслуговуючим персоналом цих закладів щодо 
оповіщення про виникнення пожежі, проведення евакуації лю-
дей, вміння користуватися первинними засобами 
пожежогасіння тощо 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти  

призначені особи 

протягом року 

15. Організація і проведення заходів з навчання учасників 
освітнього процесу правилам пожежної безпеки, надання 
домедичної допомоги потерпілим 

Керівники закладів освіти протягом року 

16. Здійснення, відповідно до покладених завдань, державного 
нагляду за додержанням вимог нормативно-правових актів і 
контролю за виконанням державних програм із запобігання 
дитячому травматизму 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

протягом року 

17. Забезпечення діяльності технічних, музичних, фізкультурно-
оздоровчих та інших клубів і гуртків з метою організації 
змістовного дозвілля дітей та підлітків 

Керівники закладів освіти протягом року 

18. Забезпечення популяризації здорового способу життя, 
залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою та 
спортом, проведення у закладах освіти культурно-масових та 
фізкультурно-спортивних заходів 

Керівники закладів освіти 
вчителі фізичної культури 

класні керівники 

протягом року 

19. Вжиття заходів щодо посилення нагляду за дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм в закладах освіти. 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

протягом року 

20. Реалізація навчальних планів і програм у закладах загальної 
середньої освіти з питань пожежної безпеки, безпеки 
дорожнього руху, безпеки на залізничному транспорті, на 

Керівники закладів освіти  
класні керівники, вчителі 

протягом року 



 

водних об’єктах, а також формування у дітей прагнення до 
здорового та безпечного способу життя, негативного ставлення 
до вживання алкоголю та наркотиків, забезпечення належного 
виховання дітей і підлітків 

21. Проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 
«Правила безпеки – правила життя» у закладах загальної 
середньої та дошкільної освіти 

Керівники закладів освіти  
 

квітень-травень,  
жовтень-листопад 

22. Проведення у закладах загальної середньої та дошкільної 
освіти батьківських зборів щодо безпеки життєдіяльності дітей 
і підлітків під час зимових та літніх канікул 

Керівники закладів освіти  
класні керівники 

травень, грудень 

23. Проведення місцевого та участь в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Безпека в житті 
— життя в безпеці» 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

лютий-травень 

24. Проведення «Тижня безпеки дитини» у закладах дошкільної 
освіти 

Керівники закладів дошкільної 
освіти 

травень 

25. Створення та розвиток гуртків «Школа безпеки», «Юний 
рятувальник» у системі загальної середньої та позашкільної 
освіти 

Відділ освіти 
керівники закладів освіти 

протягом року 

26. Здійснення заходів щодо оновлення інформаційно-довідкових 
куточків з питань безпеки життєдіяльності 

Керівники закладів освіти протягом року 

 
 

 
 
 
 


