
Комунальний заклад 

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

 

                                                            НАКАЗ 

      28.01.2021                                   Люботин                                       № 15-о 

 

 

Щодо профілактики травматизму 

невиробничого характеру в  

КЗ ЛСМШІ “Дивосвіт” ХОР на 2021 рік 

 

 

Відповідно до   розпорядження   Кабінету   Міністрів  України  від 

08.11.2007 № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру», листа Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 19.01.2021 

№ 01-58/1470 стосовно виконання Плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру в Харківській області на 

2021 рік, листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації  від 27.01.2021 № 01-31/357 та з метою належної організації 

роботи щодо профілактики та попередження випадків невиробничого 

травматизму в закладі,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів з профілактики травматизму невиробничого 

характеру в Комунальному закладі «Люботинська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради на 2021 рік ( Додаток).   

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання плану заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру протягом 2021 року. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                         Світлана ВОЛЧКОВА 
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                          Додаток до наказу  

                                             від 28.01.2021 року № 15-о 

 

План  

заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в 

Комунальному закладі «Люботинська спеціалізована мистецька школа-

інтернат “Дивосвіт”» Харківської обласної ради на 2021 рік 

 

№ Заходи плану Відповідальні 

виконавці 

Період 

виконання 

1 У період несприятливих погодних умов 

зимового періоду забезпечувати належний стан  

території закладу, пішохідних  доріжок під час 

снігопаду та ожеледиці. Проводити обстеження 

стану карнизів, фасадів будівель, очищати їх від 

снігу, ліквідувати льодові утворення на краях 

дахів над пішохідними доріжками. Своєчасно 

підготовувати інвентар та посипний матеріал для 

боротьби з ожеледицею, систематичного 

прибирання снігового покриву.  

Заст. 

директора з 

АГР 

Протягом року 

2 Систематично проводити роботу по виявленню, 

обрізанню та утилізації сухих гілок дерев,  що 

ростуть на території закладу і створюють загрозу 

падіння поблизу будівель, розташування 

повітряних ліній електромереж, пішохідних 

доріжок. 

Заст. 

директора з 

АГР 

Протягом року 

3 Провести практичні тренування діям у разі 

виникнення пожежі й інших надзвичайних 

ситуацій працівниками із залученням 

спеціалістів Головного управління ДСНС 

України в Харківській області, 48-ДПРЧ м. 

Люботина. 

Заступники 

директора з 

НР, ВР, АГР 

Квітень, 

жовтень 

4 Організувати та провести  День цивільного 

захисту. 

Директор, 

начальники 

структурних 

підрозділів 

16 квітня 

5 Організувати та провести тиждень охорони 

праці з метою привернення уваги працівників та 

учнів  закладу до питань дотримання вимог 

охорони праці  та безпеки життєдіяльності під 

час освітнього процесу та в побуті. 

Директор, 

начальники 

структурних 

підрозділів,    

інженер з ОП 

Квітень 
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6 Перед початком нового навчального року, 

канікул, поїздок, екскурсій, подорожей серед 

учасників освітнього процесу забезпечити 

проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності. 

Учителі, 

класні 

керівники, 

вихователі 

Протягом року 

7 Провести виставку дитячих малюнків, плакатів, 

творчих робіт під гаслом «Вогонь-ворог», 

«Вогонь–друг», «Пожежник очима дітей». 

Вчителі, 

вихователі 

Протягом року 

8 Організувати та провести тиждень безпеки 

життєдіяльності під гаслом «Зробимо життя 

безпечним» з метою навчання учнів основам 

безпеки життєдіяльності: з питань підготовки до 

дій у надзвичайних ситуаціях, збереження життя 

і здоров’я у побуті, надання домедичної 

допомоги тощо.   

Заступники 

директора з 

НР, ВР, 

учителі, 

класні 

керівники, 

вихователі 

Жовтень 

9 З метою попередження випадків травмування 

дітей у дорожньо-транспортних пригодах 

організувати рейд в межах Всеукраїнського 

конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!».   

Заст. 

директора з 

ВР 

Протягом року 

10 Організувати випуск газет, відео колажів, слайд 

шоу з метою формування у здобувачів освіти 

прагнення до здорового та безпечного способу 

життя, негативного ставлення до вживання 

алкоголю та наркотиків. 

Вчителі, 

вихователі 

Протягом року 

11 Обладнати куточки безпеки життєдіяльності, 

направлені на попередження травмування дітей 

в школі-інтернаті, забезпечити їх постійне 

наповнення актуальною інформацією. 

Заст. 

директора з 

ВР, інженер з 

ОП 

Протягом року 

12 Організувати відвідування учнями пожежної 

частини 48-ДПРЧ м. Люботина. 

Заступники 

директора з 

ВР 

Протягом року 

13 Проводити роз’яснювальну роботу серед 

учасників освітнього процесу про причини і 

наслідки аварій, нещасних випадків у побуті, 

щодо необхідності додержання правил пожежної 

безпеки, використання електроприладів у побуті. 

Начальники 

структурних 

підрозділів, 

інженер з ОП 

Протягом року 

14 Забезпечити утримання території, будівель, 

навчальних приміщень, спортивного та ігрового 

обладнання у належному стані. 

 

Заст. 

директора з 

АГР, ВР, НР 

Постійно 

 

 


