
 

                                                               

Рішення № 3 

колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 

25 листопада  2020 року                                                                     Протокол № 3 
 

Про організацію охорони праці та  

забезпечення безпеки життєдіяльності  

учасників освітнього процесу в закладах освіти 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу професійної освіти 

та виховної роботи управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  О.Партасюк та начальника 

відділу організаційно-нормативного забезпечення управління освітньої 

діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  О.Рябчук про організацію охорони праці та забезпечення 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти та з 

метою забезпечення та  дотримання вимог законодавства з даного питання у 

закладах освіти, збереження і поліпшення здоров'я учнівської молоді,  

профілактики травматизму  

 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

 

1.  Інформацію про стан організації охорони праці та забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти взяти до 

відома.  

 

2. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти районних 

державних адміністрацій та рекомендувати органів місцевого самоврядування 

розглянути на засіданнях колегій стан організації роботи з охорони праці та 

забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладах 

освіти та розробити заходи щодо її поліпшення. 
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3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти районних 

державних адміністрацій, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 

рекомендувати керівникам  органів місцевого самоврядування: 

3.1. Забезпечити безумовне дотримання вимог  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. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

від 27.11.2020 №  265 - од 



Постійно 

3.2 Здійснювати моніторинг причин травматизму серед здобувачів освіти 

і на основі результатів моніторингу вживати заходів щодо його запобігання та 

створення безпечних умов діяльності учасників освітнього процесу. 

Постійно 

3.3. Вживати додаткових заходів щодо недопущення зростання кількості 

нещасних випадків під час освітнього процесу, покращення роботи з 

профілактики травматизму серед здобувачів освіти, забезпечивши належний 

контроль за виконанням вимог нормативних документів з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. 

Постійно  

3.4. Вживати заходів щодо покращення комунікації з питань безпеки 

життєдіяльності  між зацікавленими суб’єктами, а саме: батьками, закладом 

освіти, місцевим органом управління освіти та Департаментом освіти і науки 

Хмельницької  обласної державної адміністрації.  

Постійно 

3.5. Посилити роботу у закладах освіти щодо стабілізації емоційного 

стану здобувачів освіти та попередження суїцидальних проявів. 

Постійно  

3.6. Забезпечити вчасне інформування та надання звітності з  питань 

безпеки життєдіяльності із дотримання вимог наказу Міністерства освіти і 

науки України від 13 лютого 2018 року № 139 «Про затвердження табеля 

термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності».  

Відповідно до встановлених термінів 

3.7. Забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затверджених постановою головного санітарного лікаря 

України від 22.08.2020 № 50. 

На період карантину 

3.8. Посилити вимогливість щодо виконання відповідальними особами 

функціональних обов’язків щодо дотримання вимог з охорони здоров’я та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

Постійно 

4. Контроль за виконанням даного рішення колегії покласти на заступників 

директора-начальників управлінь Департаменту відповідно до розподілу 

обов'язків. 

 

 

Заступник директора - 

начальник управління,  

заступник голови колегії                                                           Антоніна ХАРЧУК 
 


