
 
УКРАЇНА 

ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

13.12.2017                        Дунаївці     № 486-н 

 

 

 

Про заходи безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу 

під час зимових канікул, новорічних та  

різдвяних свят та попередження надзвичайних 

ситуацій в закладах освіти в зимовий період 

 

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про 

охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, листа Міністерства 

oсвіти і науки України від 05.12.2017 року №1/9-661 «Щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул», з 

метою безпечного проведення новорічних свят в навчальних закладах та 

дотримання ОП та ТБ під час зимових канікул 
 

НАКАЗУЮ: 
 

І. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів: 

1. Провести новорічні і різдвяні свята у період з 28.12 по 30.12.2017 року. 

2. До 21.12.2017 р. повідомити управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради про дату та час проведення новорічних свят в 

навчальних закладах. 

3. До 27.12.2017 р. вжити заходів щодо забезпечення належних умов 

проведення новорічних свят у навчальних закладах. Призначити осіб, 

відповідальних за організацію свят і дотримання правопорядку під час їхнього 

проведення.  

4. Призначати відповідальних осіб за протипожежний стан під час проведення 

новорічних свят та на час зимових канікул. 

5. Забезпечити приміщення, де будуть проводитися новорічні свята, 

необхідною кількістю засобів первинного пожежогасіння (пісок, вогнегасники, 

вода, кошма та ін.). 



6. Провести інструктажі з пожежної безпеки та правил користування 

вогнегасниками з працівниками, що будуть задіяні в проведенні новорічних 

свят. 

7. До 28.12.2017 р. провести роз’яснювальну роботу з учнями щодо поведінки в 

умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження та 

обморожень, навчання з надання першої медичної допомоги в таких випадках. 

Заборонити використання відкритого вогню та піротехнічних засобів під час 

новорічних свят і зимових канікул. 

8. До 28.12.2017 р. провести інструктажі та спеціальні заняття для учнів щодо 

дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього 

руху, правил поведінки на водоймах, укритих льодом, під час ожеледиці, 

поводження з незнайомими людьми та підозрілими. Здійснити перевірку знань 

із цих питань та відповідно оформити інструктажі у журналах. 

9. Забезпечити присутність медичних працівників під час проведення 

новорічних та різдвяних свят, перевірити наявність медикаментів у аптечках. 

10. Під час організації екскурсійно-туристичних перевезень автомобільним та 

залізничним транспортом, проведення екскурсій призначати в установленому 

порядку відповідальних за збереження життя і здоров’я дітей під час 

проведення зазначених заходів.  

11. Перевірити на відповідність до вимог та правил пожежної безпеки шляхи 

евакуації. 

12. Перевірити та привести в справний стан електромережу та 

електрообладнання. Заборонити використання пошкоджених електричних 

приладів, розеток та подовжувачів. 

13. У випадку відключення електроенергії, для освітлення приміщень 

використовувати електричні ліхтарі. Заборонити застосування свічок та інших 

джерел відкритого вогню. 

14. Заборонити спалювання сміття, виробничих відходів поблизу будівель і 

споруд. Утилізацію сміття здійснювати тільки у спеціально відведених для 

цього місцях. 

15. Забезпечити контроль за організацією режиму роботи закладів освіти в 

зимовий період та на період зимових канікул:  

15.1. Заборонити використання електронагрівальних приладів, які не 

передбачені проектними документами по навчальному закладу; 

15.2. Поновити всі інструкції з пожежної безпеки, а також інструкції з 

пожежної безпеки для сторожів та чергових; 

15.3. Провести позапланові інструктажі з охорони праці та пожежної 

безпеки зі сторожами та черговими; 

15.4. Затвердити графік чергування відповідальних осіб під час проведення 

масових заходів та у святкові дні, на яких покласти здійснення контролю 

за станом охорони та пожежної безпеки навчального закладу; 

15.5. Забезпечити зберігання та доступ чергового до резервного комплекту 

ключів від всіх приміщень навчального закладу; здійснювати під час 

передачі чергування оглядові обходи всіх приміщень навчального закладу 

та ведення відповідного журналу передачі чергувань; 



15.6. Забезпечити чергового на період чергування телефонним зв’язком та 

списком телефонів всіх аварійних служб міста, а також списком телефонів 

керівництва навчального закладу. 

16. На випадок виникнення надзвичайної ситуації створити оперативні штаби з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та оперативні групи для 

безпосереднього керівництва роботами. Відпрацювати системи оповіщення і 

збору працівників, розробити регламент їх роботи, а також у разі необхідності, 

забезпечити цілодобове чергування відповідальних працівників.  

17. Підготувати у всіх закладах освіти необхідний інвентар та посипкові 

матеріали для забезпечення своєчасного прибирання прилеглих територій в 

умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, 

хуртовин, ожеледиці і утворенні бурульок на дахах будівель. 

18. Посилити контроль за функціонуванням всіх систем життєзабезпечення 

навчальних закладів – систем опалення, водопостачання, каналізації, 

енергопостачання тощо. 

ІІ. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник управління     В.Колісник 


