
 

  

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14 вересня 2020 року                                    №299 

                                            

Про затвердження заходів з профілактики 

дитячого  травматизму  під час освітнього  

процесу та в побуті  

    

       На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», 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 26.12.2017 № 1669 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23 січня 2018р. за № 100/31552, «Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого 

Постановою КМУ від 17 квітня 2018 року № 337 та з метою збереження життя і 

здоров’я учасників освітнього процесу, створення безпечних умов праці, 

навчання та виховання 

 

 

        1. Затвердити Заходи щодо профілактики дитячого травматизму, що 

додаються. 

 

2. Керівникам закладів освіти Чудейської ОТГ:  

       1)  проаналізувати стан дитячого травматизму  та  розробити плани заходів 

щодо покращення роботи з профілактики дитячого травматизму;    

       2) посилити контроль за обліком дитячого травматизму в побуті з 

обов’язковою реєстрацією в журналах встановленого зразка;  

       3) забезпечувати відповідно до вимог Положення «Про порядок 

розслідування нещасних випадків, що сталися  під час навчально-виховного 

процесу в начальних закладах», своєчасне розслідування, облік і звітування за 

кожний нещасний випадок;  

       4) забезпечити щорічне обговорення на педагогічних радах, нарадах, 

батьківських зборах питань щодо запобігання загибелі і травмування дітей  з 



визначенням шляхів поліпшення засвоєння учнями норм безпечної поведінки в 

побуті; 

5) забезпечити своєчасне надання  повідомлень про нещасні випадки, що 

сталися з вихованцями, учнями закладів освіти під час освітнього процесу; 

6) посилити контроль за дотриманням графіку чергуванням вчителів на 

травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня, проїжджа частина 

дороги біля закладу); 

7)  забезпечити щорічне проходження учнями медичних оглядів, розподіл 

по групам здоров’я та не допускати до занять з фізичного виховання дітей, які 

не надали довідку з медичного закладу  про стан здоров’я. 

 

3. Спеціалісту відділу освіти (Микайло Л.М.): 

1)  надавати консультації щодо введення документації з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у відповідності до вимог Державних 

нормативних актів та  вимог положення «Про порядок розслідування нещасних 

випадків», організації проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з 

учнями, вихованцями та працівниками; 

2)  забезпечити розгляд на колегіях, нарадах  питання  щодо профілактики 

травматизму серед учнів та  вихованців закладів освіти; 

3)  до 10.01.2021  проаналізувати стан дитячого травматизму (річний звіт) в 

закладах, підвідомчих відділу освіти.  

 

4. Розпорядження розмістити на офіційному веб-сайті відділу освіти. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Сільський голова                                          А.Д.Піцул 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     Розпорядження відділу освіти, 

                                                                                     сім'ї, молоді та спорту  

                                                                                     Чудейської сільської ради                                                                                                                           

                                                                                      14.09.2020 року  №299        

                                                                                                       

 
ЗАХОДИ 

                                 щодо профілактики дитячого травматизму 

 

1. Вжити необхідних заходів щодо  організованого та безпечного проведення 

загальношкільних заходів, екскурсій тощо, згідно наказу Міністерства освіти і 

науки України від 02.10.2014 №1124 «Про затвердження нормативно-правових 

актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 за 

№1340/26117 
                                                                      Керівники закладів освіти 

                                                                                  Протягом канікулярного періоду 

                                                                                  2020- 2021 н. р. 

 

2. Забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній рух», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» в частині 

проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячого травматизму. 
                                                                      Керівники закладів освіти 

                                                                                       Постійно 

  

3. Організувати проведення інструктажів з усіма  учасниками освітнього процесу  

з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 
                                                                     Керівники закладів освіти 

      Планово 

 

4. Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі виникнення 

нещасних випадків з дітьми.  
                                                                
                                                                                       Керівники закладів освіти 

5. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями (виробничого 

характеру, ДТП) негайно повідомляти провідного спеціаліста відділу освіти за 

телефоном:0984005023, не порушуючи встановлені терміни. 
                                                                      Керівники закладів освіти 

                                                                                       Постійно 

 

6. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

освітнього процесу. 
                                                                     Керівники закладів освіти 

                                                                                      Постійно  

 



7. Регламентувати наказом по закладу алгоритми дій усіх посадових осіб у разі 

випадків травматизму під час перерв щодо контролю за дотриманням правил 

поведінки учнями (вихованцями).         
                                                                      Керівники закладів освіти 

                                                                                       до 01.10.2020 

 

8. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів (вихованців) та 

наказом по закладу освіти визначити міру відповідальності посадових осіб із 

конкретними висновками. 
                                                                      Керівники закладів освіти 

                                                                                       Після кожного випадку 

 

9. Проводити відповідну роз’яснювальну роботу з учнями (вихованцями) та 

їхніми батьками щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, з 

легкозаймистими токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і 

речовинами, отруйними рослинами  і грибами, дотримання пожежної безпеки і 

безпеки дорожнього руху. 
                                                                       Керівники закладів освіти 

                                                                                         Постійно 

 

10.  Своєчасно надавати звіти до відділу освіти про нещасні випадки, що трапились 

з учнями, вихованцями, працівниками закладу (розпорядження відділу освіти 

від 14.09.2020 №300 «Про введення  в дію Табеля термінових та строкових 

донесень з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»). 
                                                                                       Керівники закладів освіти 

                                                                                       Щоквартально 

 

11.  Провести роз’яснювальну роботу з батьками, розглянувши  питання   безпечної 

поведінки дітей у закладі освіти та у побуті (вдома, на вулиці, у громадських 

місцях, спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті тощо),  

відповідальності за виховання та поведінку своїх дітей, збереження їх життя і 

здоров’я, дотримання режиму дня у робочі і вихідні дні, в позанавчальний час 

та під час учнівських канікул. 
                                                                                

                                                                                        Керівники закладів освіти 

                                                                                       Щоквартально 

 


