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Про організацію роботи органів управління
освітою, закладів і установ освіти області щодо
створення здорових і безпечних умов для дітей під
час оздоровчого сезону влітку 2012 року
Відповідно до законів України “Про охорону праці ” , “Про дорожній рух ” , “Про
забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення ” , “Про цивільну
оборону ”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей ” , Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 року № 782,
Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України і
ГУДПО МВС України від 30.09.1998 року № 348/70, примірного положення про оздоровчий
табір (містечко, комплекс) для дітей, підлітків та учнівської молоді, затвердженого
Міністерством освіти і науки України від 05.05.1995 року № П-4-14, правил проведення
туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006р. №237і зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за № 660/12534, рекомендацій щодо порядку
організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді,
підготовлених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. №
1494-р. (лист МОН України від 27.04.2010 р. № 1/9-289), гігієнічними вимогами до умов
перевезення залізничним транспортом організованих дитячих колективів, затверджених
Постановою Головного державного санітарного лікаря залізничного транспорту України від
12 квітня 2010 року за № 150-ЦСАН (лист МОН України від 12.05.2010 р. №1/9-311), та з
метою створення і забезпечення здорових і безпечних умов для неповнолітніх під час
оздоровчого сезону влітку 2012 році.
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заходи щодо організації роботи органів управління освітою, керівників
закладів оздоровлення та відпочинку щодо створення здорових і безпечних умов для дітей
під час проведення оздоровчого сезону влітку 2012 року (додається).
2. Начальнику управління освітою Одеської міської ради, начальникам відділів освіти
райдержадміністрацій та міських рад:
2.1. Довести Заходи до відома керівників закладів оздоровлення та відпочинку, взяти на
контроль їх неухильне виконання.
2.2 Зобов’язати керівників закладів оздоровлення та відпочинку направити педагогічних
працівників, які будуть задіяні в організації відпочинку дітей на воді, до Морського
координаційного аварійно-рятувального центру (м. Одеса, вул. Рішельєвська, 25, тел. 715-5644, для проходження навчання з питань дотримання Правил охорони життя людей на водних
об’єктах, організації відпочинку дітей на воді та надання першої медичної допомоги
потерпілим.

2.3. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям та життям
неповнолітніх під час оздоровлення та відпочинку, негайно інформувати управління освіти і
науки облдержадміністрації за телефонами: 722-87-80,
728-37-04, тел./факс 722-27-04.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління
Вик.: Кіпєр В.І., Кашуба Л.І.
728-37-04, 728-

Т.О. Лазарєва

Додаток
до наказу
Заходи
щодо організації роботи органів управління освітою, керівників закладів оздоровлення та
відпочинку щодо створення здорових і безпечних умов для дітей під час проведення
оздоровчого сезону влітку 2012 року
Органам управління освітою області:
1. При доборі, підготовці та розподілі працівників для оздоровлення і відпочинку призначати
на виховну роботу тільки педагогічних працівників або студентів – практикантів
педагогічних навчальних закладів, які досягли 18-ти і більше років.
2. Провести семінари-навчання з керівниками закладів оздоровлення та відпочинку з питань
охорони праці, пожежної безпеки і безпеки життєдіяльності, профілактики та запобігання
дитячому травматизму.
3. Перед початком оздоровчого сезону в обов’язковому порядку провести ретельний огляд
стану приміщень, де будуть перебувати діти. Огляд підтвердити відповідними актами.
Категорично заборонити перебування дітей в аварійних і не пристосованих будівлях.
4. Згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчальновиховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки від 01.08.2001р. № 563:
- наказами покласти персональну відповідальність на керівників закладів оздоровлення та
відпочинку по збереженню здоров’я і життя дітей під час оздоровчого сезону;
- розробити і затвердити необхідні посадові інструкції (з урахуванням вимог охорони праці і
безпеки життєдіяльності) для керівників, педагогічних працівників, технічного персоналу
закладів оздоровлення та відпочинку, інструкції по пожежній безпеці і дорожньому руху;
5. Зобов’язати керівників закладів оздоровлення та відпочинку:
- забезпечити в приміщеннях масового перебування дітей виконання вимог електро - і
пожежної безпеки; не дозволяти користуватись електронагрівальними приладами; при
проведенні культурно-масових заходів користуватися тільки справною побутовою
апаратурою (телевізори, відео термінали , електромузичні інструменти тощо);
- не допускати оздоровлення дітей на морі і місцевих водоймищах без відповідних дозволів
місцевих санітарно-епідемілогічних служб; постійно контролювати місця купання дітей на
відповідність їх вимогам безпеки, наявності та справності засобів порятунку дітей на воді;
- передбачати засоби захисту дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій при зміні
метеорологічних умов;
- при проведенні культурно-масових заходів користуватися тільки авіаційним, залізничним
транспортом і спеціально обладнаними автомобільними транспортними засобами з
обов’язковим виконанням правил перевезення дітей відповідно до Правил проведення
туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
- при проведенні спортивно-оздоровчих заходів в обов’язковому порядку користуватись
перевіреним спортивно-ігровим обладнанням, інвентарем та забезпечити виконання Правил
безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх
навчальних закладах;
- забезпечити повну відсутність доступу дітей до будівельних майданчиків, військових
частин та інших територій підвищеного ризику;
- установити постійний контроль за якістю доставки продуктів дитячого харчування та
санітарно-гігієнічного стану харчових блоків;
- заборонити вживання продуктів харчування вітчизняного та імпортного виробництва без
наявності сертифікату якості.

6. Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України розробити та
запровадити профілактичні заходи, спрямовані на попередження виникнення пожеж та
травматизму учасників оздоровлення та відпочинку, шляхом організації безперервної
навчально-роз’яснювальної роботи та формування свідомості дітей і дорослих щодо
дотримання вимог правил пожежної безпеки та охорони праці.
7. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної зі здоров’ям та життям дітей,
негайно інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації по тел. 72287-80, 728-37-04, тел./факс 722-27-04.

Начальник управління Лазарєва Т.О.

