
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З   

21 січня 2020 року                 №13 

 

Про виконання рішень колегії відділу освіти  

від 20.01.2020 року 
 

На виконання рішення колегії відділу освіти від 20.01.2020 року, протокол 

№1, з метою вдосконалення роботи щодо розгляду звернень і заяв громадян, 

попередження випадків травматизму серед учасників освітнього процесу, 

організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки в закладах загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти Богуславського району 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам закладів освіти: 

1.1. Забезпечити контроль та дотримання вимог чинного законодавства з 

питань безпеки життєдіяльності 

Протягом 2020 року. 

1.2. Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час 

освітнього процесу.  Протягом 2020 року. 

1.3. Здійснювати аналіз рівня травматизму дітей під час освітнього процесу 

та у позаурочний час, та розглядати дане питання на виробничих нарадах. 

Щоквартально. 

1.4. Забезпечення включення в тематику педагогічних рад, батьківських 

зборів питання щодо профілактики травматизму серед учнів у побуті. 

Протягом 2020 року. 

1.5. Забезпечити системне та вчасне інформування (подачу матеріалів за 

результатами розслідування) у відділ освіти про випадки травматизму серед 

учнів у закладі освіти.          Постійно. 

1.6. Неухильно виконувати постанову Кабінету Міністрів України від 

22.03.2001 № 270 «Про Порядок розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру» та наказу Міністерства освіти і науки  України від 

16.05.2019 р. № 659 «Про Порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу».  

Постійно. 

1.7. Посилити особистий контроль за безпекою життєдіяльності учнів під 

час перерв, уроків фізичного виховання 

Постійно. 

1.8. Забезпечувати контроль дотримання заходів з техніки безпеки, 

медичного супроводу та медико - педагогічного контролю під час уроків 

фізичної культури та спортивно-масових заходів.           Постійно. 
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1.9. Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки зазначених у наказі 

МОН від 15.08.2016 № 974. 

Постійно. 

1.10. Забезпечити виконання у роботі з охорони праці «Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669. 

Постійно. 

1.11. Забезпечити дотримання вимог Конституції України та Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 

року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Постійно. 

1.12. Забезпечити встановлення дієвого контролю за повним, об’єктивним, 

кваліфікованим розглядом звернень громадян, додержання встановлених 

законодавством термінів та надання відповідей авторам. 

Постійно. 

1.13. Забезпечити дотримання графіку особистого прийому громадян. 

Забезпечити чіткість і ефективність прийому відвідувачів. 

Постійно. 

1.14. Забезпечити розгляд питання про стан роботи із зверненнями 

громадян на педагогічних радах та виробничих нарадах. 

Щоквартально, протягом 2020 року. 

1.15. Довести до відома керівників та педагогічних працівників закладів 

освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам та районного/міського бюджету про 

встановлену надбавку до посадового окладу (ставки заробітної плати). 

До 22.01.2020 року. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу       Оксана ПОЛІЩУК 

 
 


