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протокол № 4

Про роботу з питань
попередження побутового
травматизму серед дітей
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організаційнонормативного забезпечення «Про роботу з питань попередження побутового
травматизму серед дітей» колегія відзначає, що Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою та навчальними
закладами, на виконання Законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну
безпеку”,„Про дорожній рух”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 8
листопада 2007 року № 980-р "Про затвердження плану першочергових заходів
з профілактики травматизму невиробничого характеру", Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в
установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 01.08.2001 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.11.2001 за №969/6160 (із змінами, затвердженими наказом Міносвіти і науки
України від 20.11.2006 № 782, зареєстрованим у Мін’юсті України від
11.12.2006 за № 1297/13171), проводиться робота щодо запобігання
травматизму вихованців, учнів, студентів, працівників під час навчальновиховного процесу та в побуті.
У дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах у межах навчальних програм проводиться навчання
основам безпеки життєдіяльності, зокрема правилам пожежної безпеки та
поведінки під час виникнення пожежі.
Щороку в квітні та листопаді в дошкільних закладах проводяться Тижні
безпеки дитини, в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних
закладах в квітні – День цивільного захисту. Протягом року були проведені
місячники, дні та тижні знань з безпеки життєдіяльності. В рамках зазначених
заходів організовуються відкриті уроки, виховні години з питань безпеки
життєдіяльності, оформляються книжкові виставки, проводяться конкурси
малюнків і фотографій на теми «Небезпека що нас оточує», «Надзвичайні
ситуації», «Увага діти на дорозі», «Надання першої медичної допомоги» тощо.
Постійно здійснюється навчання учнів та працівників з пожежної безпеки,
відпрацьовуються плани евакуації на випадок пожеж та інших надзвичайних
ситуацій, поновлюються куточки з правил пожежної безпеки та правил
дорожнього руху.
Поряд з цим, рівень травматизму серед учнів, студентів ще залишається
досить високим. Особливу тривогу викликає кількість смертельних випадків в

результаті утоплення та самогубства. Так, у 2014 році сталося 4 утоплення та 7
дітей загинуло від суїциду, у 2015 відповідно – 3 утоплення та 5 випадків
суїциду, за 9 місяців 2016 - 2 утоплення та 2 випадки суїциду. Найбільше
випадків самогубства упродовж 2014 – 2016 років сталося в м.Хмельницькому
- 3, по 2 випадки в Деражнянському, Новоушицькому районах та м.Славута, в
Дунаєвецькому, Старокостянтинівському, Старосинявському, Чемеровецькому,
Ярмолинецькому районах - по одному випадку. Наявна ситуація до зменшення
кількості смертей внаслідок утоплення та самогубства. Разом з тим, керівники
багатьох навчальних закладів і установ ще недостатньо звертають увагу на
існування соціально-стресових розладів в поведінці дітей та підлітків, не ведуть
профілактичну роботу в цьому напрямку.
Із загальної кількості навмисних самоушкоджень хлопців самогубства
складають 71%, у той же час у дівчат самогубства складають 29%, що пов’язано
з відмінностями у психіці хлопців і дівчат та в обранні способу самогубства.
Всього за 9 місяців 2016 року трапилося 10 випадків дитячого травматизму
із смертельними наслідками, з них внаслідок хвороби - 3, у 2015 – 19, з них
внаслідок хвороби - 6, у 2014 – 27, з них внаслідок хвороби – 9.
Аналіз показує, що основними причинами дитячого побутового травматизму
залишаються: порушення або незнання правил поведінки на воді, дорожнього
руху, протипожежної та електробезпеки, низька нервово-психологічна стійкість,
поширення негативних тенденцій і антисоціальних проявів серед людей, низька
просвітницька та інформаційно-роз’яснювальна робота засобів масової
інформації, загальне падіння культури населення, соціальне розшарування і
зниження моральності, втрата ідеалів, посилення тенденцій безнадії і зневіри у
населення.
Найважливішими заходами щодо профілактики дитячого травматизму є:
контроль за вчинками дітей з боку дорослих, усунення з поля їх зору
небезпечних предметів, заборона купатися без нагляду дорослих і в
неперевірених місцях, систематичне роз’яснення небезпеки вуличних і
побутових травм тощо.
Високий рівень невиробничого травматизму обумовлений передусім
незадовільним соціально-економічним становищем, низьким прожитковим
рівнем населення, недостатньою роботою керівників органів управління
освітою щодо його профілактики.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що травматизм
невиробничого характеру за масштабами, збитками та складністю вирішення
проблем є соціально небезпечним явищем.
Ситуація щодо травматизму у невиробничій сфері потребує
удосконалення системи державного управління з питань профілактики
травматизму невиробничого характеру на всіх рівнях; усвідомлення
пріоритетності вимог охорони життя і здоров’я населення над іншими
інтересами; фінансування відповідних попереджувальних заходів у сфері
безпеки життєдіяльності; посилення контролю за виконанням заходів з
профілактики травматизму невиробничого характеру, програм з пожежної
безпеки, безпеки дорожнього руху, запобігання дитячому травматизму;
проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної роботи серед
населення стосовно профілактики травматизму невиробничого характеру.

Вивчення випадків травматизму в закладах і установах освіти свідчить
про відсутність чіткого аналізу та системи обліку нещасних випадків,
пов’язаних з навчально-виховним процесом та побутом. Із значним запізненням
продовжують надходити до Департаменту повідомлення про травматизм,
групові нещасні випадки, статистичні звіти (з Лісовогринівецької,
Розсошанської, Сатанівської об’єднаних територіальних громад).
З метою попередження дорожньо-транспортних пригод серед дітей
шкільного віку щороку у серпні-вересні проводиться конкурс-рейд „Увага! Діти
- на дорозі”. Разом з тим, маємо наступну статистику: під час дорожньотранспортних пригод у 2014 році загинуло 4 дітей та підлітків, а у 2015 – 3
дітей та підлітків, за 9 місяців 2016 року - 1 дитина.
Особливо великої роботи та значної уваги щодо запобігання побутового
травматизму потребують перед канікулярні періоди.
Відповідно перед весняними, літніми канікулами має бути активізована
робота щодо проведення роз’яснювальної роботи серед учасників навчальновиховного процесу щодо безпечної поведінки та правил дотримання пожежної
безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, поводження з незнайомими
людьми та предметами, небезпеки перебування у водоймах, запобігання
випадків перенагріву, сонячних (теплових) ударів та навчання з надання першої
медичної допомоги при таких випадках.
У грудні-січні під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят та
органам управління освітою, професійно-технічним та вищим навчальним
закладам необхідно вжити відповідних заходів щодо забезпечення дотримання
правил безпечної поведінки учасниками масових заходів, вимог протипожежної
безпеки, зокрема, при використанні піротехнічних виробів (феєрверки, петарди,
ракети тощо); провести роз`яснювальну роботу серед вихованців, учнів,
студентів щодо поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків
переохолодження та обморожень, навчання з надання першої медичної
допомоги в таких випадках, поводження з незнайомими людьми та підозрілими
предметами.
Зазначене питання вимагає покращення організаційної роботи і вжиття
дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами
навчених закладів, забезпечення належного рівня освіти з безпеки
життєдіяльності всіх верств населення.
Виходячи з вищеозначеного колегія
У Х В А Л Ю Є:
1. Інформацію «Про роботу з питань попередження побутового травматизму
серед дітей» взяти до відома.
2. Місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів:
2.1. Посилити контроль за організацією роботи з попередження побутового
травматизму, охорони життя та здоров’я дітей у побуті.
Постійно
2.2. Забезпечити розгляд стану роботи з питань попередження побутового

травматизму серед дітей на радах установ та закладів освіти.
І квартал 2017 року
2.3. В січні 2017 року забезпечити розгляд стану травматизму серед учнів в
побуті на методичних об'єднаннях класних керівників.
Січень 2017 року
2.4. По кожному випадку травмування із смертельним наслідком у побуті з
вини вихованців, учнів, студентів призначати повторний інструктаж з безпеки
життєдіяльності в класі, групі тощо.
Постійно
2.5. Забезпечити проведення широкої роз'яснювальної роботи серед вихованців,
учнів, студентів та їхніх батьків щодо додержання правил поведінки та
запобігання всім видам травматизму.
Постійно
2.6. Перед канікулами активізувати профілактичну роботу серед учнів та їх
батьків з питань запобігання побутового дитячого травматизму і першої
допомоги в разі нещасного випадку, залучивши відповідних фахівців.
Постійно
2.7. Спільно з профспілками передбачати в колективних договорах, угодах усіх
рівнів вирішення найважливіших питань побутового травматизму учасників
навчально-виховного процесу.
Постійно
2.8. Призначати в установленому порядку відповідальних за збереження життя і
здоров`я дітей під час проведення зазначених заходів під час організації
екскурсійно-туристичних
перевезень
автомобільним
та
залізничним
транспортом, проведення екскурсій.
Постійно
2.9. Забезпечити своєчасне інформування Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації про стан побутового травматизму в закладах освіти
щоквартально до 05 числа, що настає за звітним періодом.
Щоквартально
3. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Заступник голови колегії

А.Харчук

