
    
УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11 травня 2021 року                                                                                 №135 

 

Про профілактику дитячого травматизму,                                                           

збереження життя і здоров’я дітей, запобігання                                               

нещасним  випадкам та  поширенню гострої                                                                   

респіраторної хвороби COVID-19 під час                                                                  

літнього відпочинку  у 2021 році 

 

На виконання  Законів України «Про повну загальну середню освіту», 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 22.03.2001 № 270 в редакції від 26.09.2020, 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання  поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2» в 

редакції від 10.04.2021, «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 26.12.2017                       

№ 1669, наказу ДОН від 06.05.2021 року «Про профілактику дитячого 

травматизму, збереження життя і здоров’я дітей, запобігання нещасним 

випадкам та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час 

літнього відпочинку у 2021 році», та з метою забезпечення повноцінного 

відпочинку  здобувачів освіти, активізації роботи щодо профілактики  та 

запобігання дитячому травматизму, дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у випадку настання 

надзвичайних ситуацій  під час проведення літніх канікул   

 

  1. Керівникам закладів освіти Чудейської сільської ради:   

1.1. Упродовж літніх канікул 2021 року забезпечити неухильне виконання 

законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб»,  Кодексу цивільного захисту 

України у частині проведення відповідної роботи з питань запобігання 

дитячого травматизму, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 



1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання  поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2» (зі змінами).  

1.2. Провести, враховуючи в разі потреби з використанням технологій 

дистанційного навчання,   у  закладах освіти: 

1.2.1.  Інструктажі  для всіх  учасників освітнього  процесу з  питань 

безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у випадку 

настання надзвичайних ситуацій  за затвердженими інструкціями з  безпеки 

життєдіяльності на період літніх канікул з реєстрацією у відповідних журналах. 

1.2.2. Батьківські збори  у закладах дошкільної, загальної  середньої   

освіти, на яких  розглянути питання проведення безпечного відпочинку дітей, в 

тому числі  на водних об’єктах області під час літніх канікул відповідно до 

рекомендацій (лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

16.04.2021 № 01-33/1030).   

1.3. Забезпечити контроль за організацією режиму роботи в закладах 

освіти на період літніх канікул, проведення позапланових інструктажів зі 

сторожами та черговими щодо додержання правил пожежної безпеки та 

збереження майна. 

2. Відповідальним особам за організацію екскурсій, туристичних 

подорожей упродовж літніх канікул 2021 року дотримуватися вимог листів 

Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014  № 1124 «Про затвердження 

нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-

краєзнавчої роботи», від 27.04.2010 № 1/9-286 «Щодо організації екскурсійних 

поїздок».  

3. У випадку настання надзвичайних ситуацій,  стихійного лиха, 

епідемічного захворювання чи  дитячого травматизму з учнями та вихованцями 

терміново   інформувати    відділ освіти по телефону та письмово, суворо 

дотримуючись термінів, визначених у Табелі термінових донесень (наказ 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 02.09.2020 № 261 «Про 

введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і 

науки України  з питань цивільного захисту, охорони праці  та безпеки 

життєдіяльності»).   

4. Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу освіти. 

5. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти Кіфу О.К.                                                              

 

 

Сільський голова                                                       Анатолій ПІЦУЛ 


