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                     НАКАЗ 

16.08.2019                                                  № 161 

 
Про організацію роботи з охорони  

праці та призначення відповідальних осіб   

по створенню безпечних умов праці та 

           навчання у 2019 – 2020 н.р. 

 

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694/ХІІ 

(зі змінами та доповненнями), Типового положення про службу охорони праці, 

затвердженого наказом Державним комітетом України з нагляду за охороною праці 

від 15.11.2004 № 255 (зі змінами), Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників освітнього процесу в установах і  закладах освіти, затвердженого 

наказом  Міністерства освіти і науки  України від 26.12.2017 №1669, з метою 

забезпечення дотримання належних умов навчання та праці  

 

НАКАЗУЮ: 

 1.Затвердити План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов й 

охорони праці, здоров’я працівників та здобувачів освіти на 2019 - 2020 н.р. 

(додаток) 

 2. Покласти відповідальність за дотримання норм і правил охорони праці, 

безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу на заступника директора 

Ковальову Н.П.,  яка:  

2.1.Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів 

заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу; 

2.2 Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних 

документів з питань охорони праці в освітній процес; контролює проведення 

паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивних залів 

тощо; 

         2.3.Здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, 

навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час освітнього 

процесу відповідно до чинних типових переліків і норм; 

2.4.Бере участь у підготовці учнівських об'єднань щодо створення здорових і 

безпечних умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації; 

2.5.Один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу 

освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань; 

   2.6.Контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань   

охорони праці учасників освітнього процесу та інструктажів з безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти; 



2.7.Забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) 

інструкцій з охорони праці для працівників закладу освіти та інструкцій з безпеки 

для  здобувачів освіти, а також розділів вимог охорони праці у методичних 

рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних 

кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо; 

2.8.Бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору; 

2.9.Контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині 

забезпечення охорони праці; 

2.10.Бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського 

контролю за станом охорони праці; 

2.11.Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з 

учасниками освітнього процесу, аналізує обставини нещасних випадків. 

3.  Під час позакласної та позашкільної діяльності покласти відповідальність 

за дотриманням норм і правил охорони праці, безпеки життєдіяльності на педагога-

організатора Савеленко С.М., яка : 

3.1.Вживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, 

виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення 

позакласних и позашкільних заходів; 

3.2.Контролює та надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних 

секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт тощо з питань 

створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку здобувачів освіти, 

запобігання травматизму; 

3.3..Проводить навчання та інструктажі з охорони праці класоводів, класних 

керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, 

позашкільної роботи; 

3.4..Організовує профілактичну роботу серед здобувачів освіти з охорони праці під 

час освітнього процесу; 

3.5.Повідомляє керівника та відповідального за  охорону праці закладу освіти про 

нещасні випадки, що сталися з учасниками освітнього процесу під час проведення 

позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської 

допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.  

4. Покласти відповідальність за дотримання норм і правил охорони праці, 

безпеки життєдіяльності на керівників гуртків ,які: 

 4.1. Забезпечують безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, 

інструментів,  спортивного спорядження (інвентарю) тощо; 

4.2. Проводять інструктажі з охорони праці  та інструктажі з безпеки 

життєдіяльності із  здобувачами освіти; 

4.3.  Терміново повідомляють керівника та відповідального за  охорону праці закладу 

освіти про кожний нещасний випадок, що стався з учасниками освітнього процесу   

під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, беруть участь у їх 

розслідуванні, організовують надання першої долікарської допомоги потерпілому; 

4.4. Ведуть профілактичну роботу з охорони праці,безпеки життєдіяльності серед  

учасників освітнього процесу. 

 5. Покласти відповідальність за охорону праці, виробничу санітарію під час 

адміністративно-господарської діяльності на  завідуючу господарством Гаженко 

В.М., яка: 

 5.1. Забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до 

чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці; 

 5.2. Забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації 

виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання; 



5.3. Відповідно до чинних нормативно-правових актів   забезпечує дотримання 

норм переміщень вантажів, санітарно-гігієнічного стану класних кімнат, побутових 

і допоміжних приміщень, територій; 

5.4. Забезпечує навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і 

культурно-побутові підрозділи школи обладнанням та інвентарем відповідно до 

вимог правил і норм з охорони праці; 

5.5. Відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення 

щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, 

заземлювальних пристроїв, вимірювання освітленості у приміщенні закладу освіти; 

5.6. Відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 

29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98р. за № 226/2666, 

розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання 

конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці; 

5.7.Проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з питань охорони 

праці в адміністративно-господарських підрозділах; 

5.8.Бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом 

охорони праці; 

5.9. Бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного 

договору ; 

5.10.Терміново повідомляє керівника і відповідального за  охорону праці закладу 

освіти про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-

господарських підрозділів, організовує надання першої долікарської допомоги 

потерпілим. 

6. Покласти відповідальність за дотримання норм і правил охорони праці, 

безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу на  вчителів,     класоводів, 

вихователів, класних керівників, які: 

6.1.Несуть відповідальність за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під 

час освітнього процесу; 

6.2.Забезпечують проведення освітнього процесу процесу, що регламентується 

чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці; 

6.3. Організовують вивчення здобувачам освіти правил і норм з охорони праці,  

безпеки життєдіяльності; 

6.4. Проводять інструктажі  з учасниками освітнього процесу: 

6.4.1.з охорони праці під час проведення навчальної практики і трудового 

навчання; 

6.4.2.з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, 

позакласних, позашкільних заходів: 
Вид 

інструктажу 

з БЖД 

Коли проводиться Посада 

особи, яка 

проводить 

навчання, 

перевірку 

знань 

Реєстрація 

(оформлення) 

інструктажу 

Вступний 

інструктаж 

На початку навчального року; 

при зарахуванні (оформленні) 

здобувача освіти до навчального 

закладу 

Класні 

керівники 

На окремій сторінці 

журналу обліку 

навчальних занять 

Первинний 

інструктаж  

На початку навчального року перед 

початком занять у кожному кабінеті, 

лабораторії, спортзалі тощо;  

перед початком канікул; 

Учителі-

предметники,  

класні 

керівники, 

Журнал реєстрації 

інструктажів з БЖД 



керівники 

гуртків 

перед виконанням кожного завдання, 

пов’язаного з використанням різних 

матеріалів, інструментів, приладів, на 

початку уроку, заняття, лабораторної, 

практичної роботи тощо 

Учителі-

предметники,  

керівники 

гуртків 

Журнал обліку 

навчальних занять 

на сторінці 

навчального 

предмета в розділі 

про запис змісту 

уроку, заняття 

Позаплановий 

інструктаж 

У разі порушення вимог нормативно-

правових актів, що може призвести чи 

призвело до травм, аварій, пожеж тощо; 

при зміні умов виконання навчальних 

завдань (лабораторних, практичних  

робіт тощо);  

у разі скоєння нещасних випадків за 

межами освітнього закладу 

Учителі- 

предметники, 

класні 

керівники, 

керівники 

гуртків 

Журнал реєстрації 

інструктажів з БЖД 

Цільовий 

інструктаж 

При організації позанавчальних заходів 

(олімпіади, турніри з предметів, 

екскурсії, туристичні походи, спортивні 

змагання тощо),  

під час проведення громадських, 

позанавчальних робіт (прибирання 

територій, приміщень, науково-

дослідна робота на навчально-дослідній 

ділянці тощо) 

Учителі- 

предметники, 

класні 

керівники, 

керівники 

гуртків 

Журнал реєстрації 

інструктажів з БЖД 

 

6.5. Здійснюють контроль за виконанням  здобувачкм освіти правил (інструкцій) з 

безпеки; 

6.6. Проводять профілактичну роботу щодо запобігання побутового травматизму 

та травматизму серед  здобувачів освіти під час освітнього процесу; 

6.7.Проводять профілактичну роботу  щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у 

надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в 

громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо); 

6.8.Терміново повідомляють керівника та відповідального за  охорону праці, 

чергового адміністратора закладу освіти про кожний нещасний випадок, що 

трапився з  учнем, організовують надання першої долікарської допомоги 

потерпілому, викликають медпрацівника; 

6.9.Беруть участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що 

призвели до нещасного випадку. 

7. Покласти відповідальність за дотримання норм і правил охорони праці, 

безпеки життєдіяльності на завідуючих кабінетами, майстернями, спортзалом, 

які: 

7.1.Несуть відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, 

приладів, інструментів, інвентарю тощо; 

7.2.Не допускають до проведення навчальних занять або робіт учасників освітнього 

процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту; 

7.3. Розробляють і переглядають (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час 

проведення занять у кабінетах, майстернях, спортзалі тощо; 

7.4. Дозволяють використання обладнання, встановленого в кабінетах, майстернях, 

спортзалі, пришкільних дільницях, передбачене чинними типовими переліками, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України; 



      7.5. Контролюють дотримання здорових і безпечних умов проведення навчальної 

практики здобувачів освіти, не дозволяють виконання робіт, що не передбачені 

умовами договору; 

7.6. Проводять інструктажі з охорони праці під час навчального і освітнього 

процесу; 

7.7.Проводять або контролюють проведення вчителями інструктажів з безпеки 

життєдіяльності  здобувачів освіти  з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку 

навчальних занять (вступний) та в  журналі встановленого зразка (первинний, 

позаплановий, цільовий); 

7.8. Беруть участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного 

договору ; 

7.9. Терміново повідомляють керівника та службу охорони праці про кожний 

нещасний випадок, що трапився з учасником освітнього процесу, організовують 

при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги, беруть участь у 

розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до 

нещасного випадку. 

           8. Наказ довести до відома всіх працівників під підпис.  

    9.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                      О.В.Чумаченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до наказу від 16.08.2019 №161                

       

План організаційно-технічних заходів 

 щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров’я працівників та  

здобувачів освіти на 2019-2020 н.р. 
 

1.1.Забезпечення  безпеки  життєдіяльності 

 

№№ 

пп 

 

   З а х о д и термін Відповідал

ьні 

Контроль 

1. Аналіз стану роботи освітнього закладу 

з охорони праці за минулий рік. 

Січень 2019 Заступник 

директора  

Аналітична 

довідка 

2. Розробка заходів щодо виконання 

Законів України “Про охорону праці”, 

“Про дорожній рух”,“Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”, запобігання 

дитячого травматизму. 

Серпень 2019 Заступник 

директора  

План роботи 

3. Організація комісії для оформлення 

дозволу на експлуатацію учбових 

кабінетів, майстерень, лабораторій. 

Підписання акту прийняття закладу 

освіти до нового навчального року. 

Серпень 2019 Директор  Акт 

перевірки 

готовності 

закладу 

освіти 

4. Перевірка  захисного заземлення і опору 

ізоляції, електроустановка та 

електропроводки, випробування засобів 

індивідуального захисту. 

Серпень 2019 Директор, 

завгосп, 

Заступник 

директора  

Акти 

5. Перевірка та забезпечення засобами 

протипожежної безпеки закладу освіти. 

Серпень 2019 

Січень 2019 

Заступник 

директора 

Акт 

6. Виконати перезарядку вогнегасників.. Серпень 2019 завгосп По 

необхідності 

7. Перевірка дотримання санітарно-

технічних норм у всіх приміщеннях 

закладу освіти. 

Серпень 2019 

Січень 2020 

Директор, 

Заступник 

директора  

Акт 

8. Проведення вступного інструктажу з 

питань охорони праці з працівниками, 

які щойно прийняті на роботу. 

За потребою Директор Журнал 

9. Проведення первинного інструктажу з 

питань охорони праці з працівниками, 

які щойно прийняті на роботу. 

За потребою Директор  Журнал 

10. Перевірити медичне засвідчення осіб, 

які щойно прийняті на роботу. 

За потребою   Директор Особові 

медичні 

книжки 

11. Затвердити наказом по закладу освіти: 

11.1.Відповідальних осіб за організацію 

охорони праці і розподіл обов”язків по 

створенню здорових та безпечних умов 

праці 

11.2.Відповідальних осіб за організацію 

роботи з пожежної безпеки 

Серпень 2019   Директор  Наказ 



11.3.Про виконання Закону “Про 

дорожній рух” 

11.4.Про виконання Закону України 

“Про санітарне та епідемічне 

благополуччя населення” 

11.5.Про затвердження номерів 

інструкцій з охорони праці 

11.6.Про організацію роботи щодо 

попередження дитячого травматизму 

12. Переглянути інструкції з охорони праці 

для здобувачів освіти, працівників  

закладу освіти. 

Вересень 2019 Заступник 

директора  

Інструкції 

13. Проведення вступного інструктажу з 

питань безпеки життєдіяльності із 

здобувачами освіти, щойно прийнятими 

вчителями. 

Вересень 2019 Директор  

Класні 

керівники 

Журнал 

інструкцій 

14. Проведення повторного інструктажу з 

працівниками з охорони праці. 

Серпень 2019 

Січень 2020 

Заступник 

директора  

Журнал 

інструкцій 

15. Проведення первинного інструктажу з 

питань охорони праці на робочому місці 

із здобувачами освіти в кабінетах 

фізики, біології, хімії, спортивному залі, 

майстернях. 

Вересень 2019 Зав.кабіне-

тами 

Журнал 

інструктажів 

16. Затвердити план та схему дій здобувачів 

освіти та працівників на випадок 

виникнення пожежі. 

Вересень 2019 Заступник 

директора  

План, схема 

17. Проведення класними керівниками, 

вихователями бесід із здобувачами 

освіти та вихованцями з питань охорони 

праці та БЖ, протипожежної безпеки, 

дій на випадок виникнення пожежі, про 

дотримання вимог санітарії та особистої 

безпеки, про профілактику травматизму 

дітей під час освітнього процесу, в 

позаурочний час, на вулиці. 

За планом 

роботи клас-

них керівників 

Класні 

керівники 

Запис в 

журналі 

18. Проведення загальношкільного 

практичного заняття по відпрацюванню 

плану дій дітей та працівників на 

випадок виникнення пожежі. 

Жовтень 2019 Заступник 

директора  

Наказ 

19. Перевірка електричного освітлення в 

навчальних кабінетах. 

Жовтень 2019 Заступник 

директора 

Завгосп  

Акт 

20. Вивчення положення про порядок 

розслідування і обліку нещасних 

випадків із здобувачами освіти під час 

освітнього  процесу та з працівниками 

на виробництві, невиробничі травми. 

Жовтень 2019 Заступник 

директора  

Семінар 

21. Перевірка наявності та використання 

обладнання, хімреактивів у кабінетах 

хімії, фізики, біології, не передбачених 

типовим переліком учбово-наочних 

посібників. 

Серпень 2019 Технічна 

комісія 

Акт 

22. Перевірка в  кабінетах фізики, хімії, 

біології, спортивній залі, майстернях 

санітарних куточків з наявністю в них 

аптечок. 

Серпень 2019  Заступник 

директора 

Акт 



23. Перевірка відповідності шкільних 

меблів віковим категоріям здобувачів 

освіти. 

Серпень 2019   Завгосп  Акт 

24. Перевірити наявність саморобного 

обладнання, не передбаченого типовим 

переліком учбово-наочних посібників в 

спортзалі та на спортивному 

майданчику. Скласти акт випробування 

цього обладнання. 

Серпень 2019   Завгосп Акт 

25. Проведення бесід з охорони праці та БЖ 

із здобувачами освіти напередодні 

осінніх канікул. 

Жовтень 2019 Кл.керівни

ки, 

вихователі 

Запис у 

журналах 

26. Перевірка обладнання медичного  

кабінету з питань охорони праці. 

Серпень 2019 Заступник 

директора 

Акт 

27. Перевірка проведення інструктажів із 

здобувачами освіти на уроках фізики, 

хімії, біології, фізвиховання, трудового 

навчання, інформатики та фіксація їх в 

класних журналах. 

Жовтень-

листопад 

2019 

Заступники 

директора  

Довідка 

28. Контроль за підготовкою закладу освіти 

до роботи в зимових умовах. 

Листопад 2019   Директор, 

Завгосп  

Акт 

29. Перевірка виконання програми курсу 

ОЗ. 

Грудень 2019 Заступник 

директора  

Наказ 

30. Організація пожежної безпеки під час 

організації і проведення заходів з 

масовим перебуванням людей під час 

Новорічних та Різдвяних свят. 

Грудень  2019   Заступник 

директора, 

класні 

керівники  

Журнал 

31. Проведення бесід з охорони праці і БЖ 

із здобувачами освіти перед зимовими 

канікулами. 

Грудень 2019 Кл.керівни

ки, 

вихователі 

Запис у 

журналах 

32.. Перевірка виконання розділу з охорони 

праці і колдоговору між адміністрацією 

та профспілковим комітетом, складання 

акту виконання. 

Грудень 2019 Директор, 

голова ПК  

Акт 

33. Проведення повторного інструктажу з 

охорони праці, пожежної безпеки з 

працівниками закладу освіти. 

Січень 2020 Заступник 

директора  

Журнал 

інструктажів 

34. Перевірка стану роботи з охорони праці 

та безпеки на уроках фізвиховання. 

Лютий 2020 Заступник 

директора  

Довідка 

35. Перевірка документації електро-

господарства (паспорт з описом 

основного електрообладнання, загальні 

схеми електропостачань, інструкції, 

журнали перевірки знань, протоколи 

перевірок заземлення). 

Лютий 2020 Завгосп Довідка 

36. Перевірка технічного стану пожежного 

водопостачання. 

Березень 2020 Завгосп Акт 

37. Перевірка маркірування електричних 

щитів, пультів управління різноманітної 

електрокомунікаційної апаратури з 

зазначенням розміру напруги. 

Березень 2020 Завгосп Акт 

38. Перевірка стану і дотримання правил 

охорони праці, БЖ, пожежної безпеки в 

кабінетах фізики, майстернях трудового 

навчання. 

Березень 2020 Заступник 

директора  

Акт 



39. Проведення бесід з охорони праці та БЖ 

із здобувачами освіти перед весняними 

канікулами. 

Березень 2020 Класні 

керівники, 

вихователі 

Запис у 

журналах 

40. Попередження дитячого травматизму 

під час освітнього процесу. 

Квітень 2020 Заступник 

директора  

Нарада 

41. Перевірка стану і дотримання правил 

охорони праці та БЖ в їдальні закладу 

освіти. 

Квітень 2020 Завгосп,  

Заступник 

директора  

Акт 

42. Проведення практичного заняття щодо 

відпрацювання дій дітей та персоналу 

на випадок виникнення пожежі. 

Квітень 2020   Заступник 

директора 

Заходи 

43. Розробка заходів щодо літнього 

відпочинку учнів і підготовка кабінетів, 

службових приміщень для ремонту з 

урахуванням правил БЖ, пожежної 

безпеки, санітарних норм. 

Травень 2020  Заступник 

директора 

Завгосп  

Заходи 

44. Провести бесіди з безпеки 

життєдіяльності із здобувачами освіти,  

напередодні літніх канікул. 

Травень 2020 Кл.керівни

ки, 

вихователі 

Запис у 

журналах 

45. Видати наказ про охорону праці під час 

ремонту закладу освіти. 

Червень 2020 Директор Наказ 

 

 
 

 

 

 


