ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
22.10.2014

№ 554

Про створення умов по забезпеченню
безпечного функціонування об’єктів
освітньої галузі м. Києва в осінньозимовий період 2014 – 2015 н.р.
Відповідно до Плану заходів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) та органів місцевого самоврядування щодо
попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в
осінньо-зимовий період 2014-2015 року, затвердженого першим заступником
голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) С. Рюмшиним від 22 липня 2014 року та з метою
забезпечення стійкої роботи об’єктів освітньої галузі в осінньо-зимовий період
у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природного,
екологічного, терористичного та воєнного характеру
Н А К А З У Ю:
Начальникові управління професійної освіти Департаменту освіти і
науки,
молоді та спорту Кучинському М.С., начальникам управлінь
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій – начальникам
цивільного захисту:
1.1. Створити при управлінні професійної освіти та управліннях освіти
районних в місті Києві державних адміністраціях оперативні групи для
забезпечення функціонування навчальних закладів, проведення
постійного моніторингу стану територій навчальних закладів, запобігання
і відповідного реагування на надзвичайні ситуації під час несприятливих
погодних умов осінньо-зимового періоду (повень, затоплення, сильні
морози, снігові замети, хуртовини, ожеледь, налипання снігу тощо).
1.2. Створити при кожному навчальному закладі оперативно-відновлювальні
групи для забезпечення життєдіяльності об’єкта у разі ускладнення
погодних умов.
1.

1.3. Здійснити перевірку та привести в належний технічний стан системи
стічних вод, дренажних систем, водозливних систем на будівлях і
спорудах, що розташовані на території навчальних закладів.
1.4. Забезпечити
необхідні запаси піскосуміші та солі у кожному
навчальному закладі.
1.5. Перевірити та поповнити кожний навчальний заклад необхідним
господарським інвентарем (мітли, лопати для прибирання снігу, ломи,
льодоруби та ін.).
1.6. Провести на території навчальних закладів обстеження зелених
насаджень (дерев, кущів) і у разі виявлення небезпеки для
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
прибрати
аварійні насадження із залученням ”Київзеленбуду”.
1.7. Провести з усіма учасниками навчально-виховного процесу відповідні
бесіди щодо дотримання правил безпечної поведінки, а саме: безпечної
поведінки під час снігопаду, заметілі, ожеледиці, льоду, біля водоймищ у
зимовий період.
1.8. У межах заходів до проведення ”Дня цивільного захисту” та ”Тижня
безпеки дитини” забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу з
підготовки учасників навчально-виховного процесу до дій в умовах
виникнення надзвичайної ситуації.
1.9. Забезпечити неухильне виконання заходів з дотримання правил безпеки
та охорони життя учасниками навчально-виховного процесу на водних
об’єктах міста Києва протягом 2014-2015 навчального року.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Челомбітько В.Ю., начальника управління професійної освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кучинського М.С.,
начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій та керівників навчальних закладів міста Києва.
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