
 

  

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
08 грудня 2020 року                              №396 

 

 

Про заходи безпеки під час                                                                             

проведення зимових канікул,      

Новорічних та Різдвяних свят  

    

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

середню освіту»,«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,  зареєстрованим   у   Міністерстві  юстиції    України    23.01.2018   за    

№ 100/31552,  «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України  16.05.2019 № 659, наказу 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від  30 листопада 2020 № 

382 «Про заходи безпеки під час проведення зимових канікул, Новорічних та 

Різдвяних свят», постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  (зі змінами) та з метою 

організованого проведення  зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят, 

посилення контролю за збереженням життя й здоров’я вихованців й учнів, 

попередження надзвичайних ситуацій у закладах освіти Чудейської ТГ  під час 

зимових канікул 

   

        1. Покласти на керівників закладів освіти персональну відповідальність за 

функціонування закладів освіти, збереження життя та здоров’я дітей в 

організованих учнівських колективах під час канікул у зимовий період 

2020/2021 навчального року. 

 

       2. Керівникам закладів освіти Чудейської ТГ: 

            1)  дотримуватись протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 



карантину у зв’язку з поширенням   коронавірусної хвороби (COVID-19) 

відповідно до постанов Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 № 50 та від 18.09.2020 № 55; 

 2) забезпечити контроль за організацією режиму роботи закладу освіти 

на період зимових канікул; 

 3) забезпечувати неухильне виконання Кодексу цивільного захисту 

України, Законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення» в частині проведення відповідної 

роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму; 

  4) обмежити проведення масових заходів в закритих приміщеннях 

(частина 4 пункту 5 Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 22.08.2020  50);    

 5) провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями 

щодо дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням   коронавірусної хвороби (COVID-19),  правил безпечної 

поведінки на водних об’єктах у зимовий період, з легкозаймистими та 

токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, 

дотримання правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, поведінки в 

умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження та 

обморожень; 

 6) провести до 15.12.2020 роз’яснювальну роботу з батьками, з 

використанням технічних засобів зв’язку, розглянувши  питання дотримання 

протиепідемічних заходів у закладах освіти, вдома, місцях загального 

користування  на період карантину у зв’язку з поширенням   коронавірусної 

хвороби (COVID-19); безпечної поведінки дітей у закладі освіти та у побуті 

(вдома, на вулиці, у громадських місцях, спеціалізованих установах, 

приміщеннях, транспорті тощо);  відповідальності за виховання та поведінку 

своїх дітей, збереження їх життя і здоров’я, дотримання режиму дня у робочі і 

вихідні дні, в позанавчальний час та під час учнівських канікул; 

 7) до 18.12.2020 організувати проведення відповідних  інструктажів з 

учасниками освітнього процесу з усіх питань безпеки життєдіяльності; 

 8) призначити до 18.12.2020 наказом   по закладу  освіти відповідальних 

за збереження життя і здоров’я дітей на  час проведення зимових канікул, 

Новорічних і Різдвяних свят; 

 9) перевірити наявність   первинних засобів  пожежогасіння (пісок, 

вогнегасники, вода тощо),  наявні шляхи евакуації, справність засобів зв’язку;  

  10) забезпечити економне функціонування систем життєзабезпечення 

закладів освіти, своєчасне прибирання прилеглих територій в умовах сильних 

морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці і 

утворенні бурульок на дахах будівель тощо; 

            11) провести позапланові інструктажі зі сторожами, вихователями,  

черговими в закладах освіти з усіх питань  безпеки життєдіяльності, 

техногенної безпеки та дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації. 

 

          3.  Розпорядження розмістити на веб-сайті відділу освіти. 



 

          4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти Чудейської сільської ради Кіфу О.К.  

 

 

Сільський голова                                                      А.Д.Піцул 

    
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


