
 

  

 

НАКАЗ 

29 червня 2017 року                                                                № 188/538 

 

Про проведення Тижнів знань  

безпеки життєдіяльності у  

навчальних закладах області  

у 2017/2018 навчальному році 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дорожній рух», статей 39-41 

Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України         

від 26.06.2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях», пункту 6.1.4. Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.2001 року № 563 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20.11.2001 року за № 969/6110, Правил пожежної безпеки в 

Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

05.03.2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 08.09.2016 року за № 1229/29359, на виконання 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

09.02.2017 року № 58-р «Про основні заходи цивільного захисту області на  

2017 рік» та з метою проведення цілеспрямованої просвітницької роботи з 

учасниками навчально-виховного процесу навчальних закладів області щодо 

профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного 

ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок 

із дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають при 

порушенні життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в 

соціальному середовищі, удосконалення навичок працівників навчальних 

закладів щодо організації заходів із забезпечення збереження життя та здоров’я 

учнів в умовах надзвичайних ситуацій, підвищення рівня інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу 
 

НАКАЗУЄМО 

1. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»            

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій  

у Кіровоградській області 

Управління освіти, 

науки, молоді та спорту 

Кіровоградської 

облдержадміністрації 
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(Корецька Л.В.); Навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти 

у Кіровоградській області (Шолудько А. П.): 

1) розробити методичні рекомендації щодо проведення Тижнів знань 

безпеки життєдіяльності (далі — Тижні) в дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних та навчальних закладах обласного 

підпорядкування і довести їх до відома керівників органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 

позашкільних, професійно-технічних та навчальних закладів обласного 

підпорядкування до 10 серпня 2017 року; 

2) створити робочу комісію з підбиття підсумків проведення Тижнів до    

10 серпня 2017 року; 

3) складати протоколи з підбиття підсумків Тижнів із визначенням 

найкращих учасників; 

4) поширювати кращий досвід роботи навчальних закладів області з 

проведення Тижнів, зокрема шляхом розміщення матеріалів на сайтах                             

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області; 

5) надавати управлінню освіти, науки, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації інформацію про підсумки проведення Тижнів разом із 

протоколами: 

до 29 вересня та 24 листопада 2017 року; 

до 02 березня, 04 травня та 25 травня 2018 року. 
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, позашкільних, професійно-технічних та 

навчальних закладів обласного підпорядкування: 

1) забезпечити проведення у підпорядкованих навчальних закладах Тижнів 

знань безпеки життєдіяльності відповідно до методичних рекомендацій у 

встановлені терміни: 

1-й Тиждень на тему «Ми – за безпеку руху!» 

- з 11 до 15 вересня 2017 року; 

2-й Тиждень на тему «Сірники не чіпай – вогонь не закликай!» 

- з 06 до 10 листопада 2017 року; 

3-й Тиждень на тему «Найбільше багатство – здоров’я» 

- з 12 до 16 лютого 2018 року; 

4-й Тиждень на тему «Жити цікаво та безпечно» (у рамках якого 

проводяться тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо 

надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного 

захисту у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах) 

- з 16 до 20 квітня 2018 року; 

5-й Тиждень на тему «Руху правила єдині, знати їх усі повинні» 

- з 07 до 11 травня 2018 року; 

2) надсилати матеріали за результатами проведених Тижнів до 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (науково-методична 

лабораторія основ здоров'я, безпеки життєдіяльності та охорони праці) та 

Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 
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Кіровоградській області у друкованому вигляді й на оптичних носіях у 

встановлені терміни: 

до 22 вересня та 17 листопада 2017 року;  

до 23 лютого, 27 квітня та 18 травня 2018 року; 
3) висвітлювати хід Тижнів у засобах масової інформації і розміщувати 

матеріали на сайтах органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, позашкільних, професійно-технічних 

навчальних закладів та   закладів освіти обласного підпорядкування. 

3. Підпорядкованим підрозділам Управління ДСНС України в області: 

1) надавати необхідну практичну допомогу педагогічним колективам 

навчальних закладів області у підготовці та проведенні Тижнів відповідно до 

методичних рекомендацій; 

2) через засоби масової інформації організовувати висвітлення звернення до 

батьків та учасників навчально-виховного процесу щодо необхідності 

дотримання правил поведінки з безпеки життєдіяльності та в ситуаціях, які 

виникають під час порушення життєвого процесу в побуті, трудової діяльності 

чи в соціальному середовищі, об'єктів із масовим перебуванням людей тощо; 

3) залучати працівників Навчально-методичного центру цивільного захисту 

і безпеки життєдіяльності Кіровоградської області для надання консультативно-

методичної допомоги педагогічним працівникам під час підготовки та 

проведення заходів. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 

 

 Т.в.о. начальника Управління  

ДСНС України  

у Кіровоградській області,  

полковник служби цивільного захисту 

 

_________________ О. РОДІОНОВ 

Начальник управління освіти, 

науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

 

________ В. ТАБОРАНСЬКИЙ 


