
 

 

  

 

НАКАЗ 

23 червня 2020                                                                               № 91/294-од 

 

Про проведення Тижнів знань  

безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти області  

у 2020/2021 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 (зі змінами від 26.07.2018 року № 592) «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях», пункту 6.1.4. Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                    

від 26.12.2017 року № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.01.2018 року за № 100/31552, Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України                          

від 30.12.2014 року № 1417 (зі змінами від 15.08.2016 року № 810,                         

від 31.07.2017 року № 657), 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,  зареєстрованих 

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

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

27.12.2019 року № 1263-р «Про основні заходи цивільного захисту області на 

2020 рік» та з метою формування в учасників освітнього процесу свідомого 

ставлення до свого життя і здоров'я, опанування ними життєвих навичок 

безпечної поведінки в повсякденному житті та в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій 

 

НАКАЗУЄМО: 

1. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»                

(Людмила КОРЕЦЬКА); Навчально-методичному кабінету професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області (Алла ШОЛУДЬКО): 

1) розробити методичні рекомендації щодо проведення Тижнів знань 

безпеки життєдіяльності (далі – Тижні) у закладах дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та закладах 

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій  

у Кіровоградській області 

Управління освіти і 

науки Кіровоградської 

облдержадміністрації 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1222-16/paran2#n2
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освіти обласного підпорядкування і довести їх до відома керівників органів         

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування, закладів 

професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти до 28 серпня            

2020 року; 

2) створити робочу комісію з підбиття підсумків проведення Тижнів до        

28 серпня 2020 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 і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації інформацію про підсумки проведення Тижнів: 

до 25 вересня та 20 листопада 2020 року; 

до 12 лютого, 14 травня та 04 червня 2021 року. 
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного 

підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної), позашкільної 

освіти: 

1) забезпечити проведення в підпорядкованих навчальних закладах Тижнів 

знань безпеки життєдіяльності відповідно до методичних рекомендацій у 

встановлені терміни: 

1-й Тиждень на тему «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!»   

з 07 до 11 вересня 2020 року; 
2-й Тиждень на тему «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі»           

з 02 до 06 листопада 2020 року; 

3-й Тиждень на тему «Здоров’я – дорожче за золото» з 25 до 29 січня       

2021 року; 

4-й Тиждень на тему «Безпека людини в небезпечних ситуаціях» (у рамках 

якого проводяться тренування з учасниками освітнього процесу щодо 

надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного 

захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної)  

освіти) з 26 до 30 квітня 2021 року; 

5-й Тиждень на тему «Дорога не для забав!» з 17 до 21 травня 2021 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 

Кіровоградській області у друкованому вигляді й на оптичних носіях у 

встановлені терміни: 
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