ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАСТАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
« 12 » __березня_ 2019 року

№ _40-р_

Про запобіганню дитячому
травматизму під час весняних
канікул 2018/2019 н.р.
Керуючись ч.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до «Положення про порядок розслідування нещасних
випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних
закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
31.08.2001 № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від
28.12.2001 за № 1093/6284, у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 07.10.2013 № 1365, «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, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 23.01.2018 № 100/31552, наказу Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації від 21.09.2018 № 431 «Про посилення
відповідальності за збереження життя і здоров՚я дітей та запобігання
нещасним випадкам» та з метою запобігання дитячому травматизму під час
проведення весняних канікул 2018/2019 навчального року:
1. Керівникам ЗЗСО міської ради до 22.03.2019р.:
1.1. Провести позапланові інструктажі та дії персоналу в разі
виникнення аварійної ситуації.
1.2. Організувати проведення інструктажів для учасників освітнього
процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності.
1.3. Довести до педагогічних працівників, батьків алгоритм дій у разі
виникнення нещасних випадків із дітьми.
1.4. Упродовж весняних канікул 2018/2019 навчального року провести
наступні заходи:
1.4.1. Забезпечити неухильне виконання законів України «Про дорожній
рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», інших актів чинного законодавства України у частині
проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому травматизму.
1.4.2. При організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуватися
вимог Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з
учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства

освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 27.10.2014 за № 1341/26118.
1.4.3. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил
безпечної поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити
використання відкритого вогню, петард та інших пожежо - і
вибухонебезпечних предметів, правил порядку проведення екскурсій,
походів, перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.
1.4.4. Вжити необхідних заходів щодо організованого та безпечного
проведення загальношкільних заходів, екскурсій тощо.
1.5. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями та вихованцями
негайно інформувати відділ освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради, відповідно до вимог Табеля термінових та
строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради Косар
М.Ю.

Міський голова

Радиш В.Й.

