
Додаток 

до наказу Управління 

освіти 

від 16.03.2021 №  30 

 

Першочергові заходи 

з профілактики травматизму невиробничого характеру  

на 2021 навчальний рік 

 

1.  Забезпечити постійне функціонування ефективної системи державного 

управління з питань профілактики травматизму невиробничого характеру. 

Керівники закладів освіти 

 

2.  Проводити моніторинг та аналіз стану і причин травматизму 

невиробничого характеру, його соціально-економічних наслідків; дослідити 

причини виникнення у побуті факторів, що створюють небезпеку для життя і 

здоров’я людини, їх властивостей та джерел походження. 

Керівники закладів освіти 

 

3. Заслуховувати на засіданнях колегій, виробничих нарадах керівників про 

стан роботи з профілактики травматизму. 

Керівники закладів освіти 

 

4. Здійснити контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів 

щодо профілактики травматизму невиробничого характеру і контроль за 

виконанням державних, районних, обласних програм, пов’язаних з безпекою 

життєдіяльності учасників освітнього процесу, зокрема державних програм з 

пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпеки на водних об’єктах, 

запобігання різного виду дитячого травматизму, а також обласних та районних 

програм і заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. 

Управління освіти,  

керівники закладів освіти 



 

5. Рекомендувати керівникам закладів освіти, профспілковим комітетам 

передбачити у колективних договорах і угодах вирішення в установленому 

порядку найважливіших питань щодо запобігання травматизму невиробничого 

характеру. 

  Керівники закладів освіти, 

  профспілкові комітети 

 

6. Розглянути можливість включення видатків на здійснення заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру при складанні місцевих 

бюджетів. 

Керівники закладів освіти 

  

7. Проводити роз’яснювальну роботу щодо життєзберігаючої поведінки 

дітей, з метою збереження життя та попередження травматизму у побуті, а саме: 

попередження травмування під час експлуатації електроприладів, у тому 

числі і під час ускладнення погодних умов: снігопадів, шквалів вітру, інших 

несприятливих погодних умов, можливих обривів проводів електромереж тощо; 

безпеки у побуті, пожежної безпеки; 

попередження самогубств, самоушкоджень; 

дотримання правил безпечного поводження з отруйними речовинами; 

дотримання правил поведінки на воді та методики надання першої медичної 

допомоги; 

проведення безпечного відпочинку дітей під час їх перебування поза межами 

закладу освіти в канікулярний період. 

Керівники закладів освіти 

 

8. Постійно висвітлювати питання безпеки життєдіяльності в засобах 

масової інформації, зокрема безпеки руху на дорогах, на залізничному 

транспорті, пожежної безпеки, на водних об’єктах, методів надання першої 

медичної допомоги при травмах, опіках, отруєннях, а також для формування в 

учасників освітнього процесу прагнення до здорового та безпечного способу 

життя, негативного ставлення до алкоголю, тютюну та наркоманії. 



Управління освіти,  

керівники закладів освіти 

 

9. Продовжити проведення конкурсу-огляду роботи загонів юних 

інспекторів руху, дружин юних пожежників та фестивалю дружин юних 

пожежників. 

Управління освіти,  

керівники закладів освіти 

 

10. Спільно з відповідними підрозділами ДСНС проводити ретельне 

обстеження стану будівель, території закладів освіти, спортивних майданчиків та 

прилеглих територій з метою виявлення об’єктів, що створюють загрозу життю і 

здоров’ю дітей. 

Керівники закладів освіти 

 

11. Організувати підготовку та проведення у березні 2021 року тижня 

безпеки дорожнього руху (лист Міністерства освіти і науки України від 

05.11.2012 №1/9-807) та у жовтні 2021 року тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності та тижня безпеки дитини у закладах дошкільної освіти (лист 

Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011 № 1/9-635). Провести 

комплекс заходів з безпеки життєдіяльності з метою відпрацювання дій на 

випадок виникнення небезпечної ситуації. 

Керівники закладів освіти 

 

12. Організувати своєчасну підготовку інвентаря, матеріалів та інструменту 

для боротьби з ожеледицею в зимовий період та забезпечувати систематичне 

прибирання покриття територій, очищення покрівель від снігу та льоду. 

Керівники закладів освіти 

 

13. Закладам освіти придбати необхідні первинні засоби пожежогасіння, та 

інше пожежне обладнання, наочні інформаційні матеріали. 

Управління освіти,  

керівники закладів освіти 

 


