
ijiI\

І ВИ~ОНАВЧИЙ ОРГАН київської МІСЬКОЇ РАДИІ (КИІВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

:, ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

Про стан роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності у навчальних
закладах міста Києва за підсумками 2014 року

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,
Положення про організашю роботи з охорони праці учасників. .навчально-виховного процесу в установах І закладах ОСВІТи,затвердженого
наказом від 01.08.2001 N2 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.11.2001 N2 969/6160, Правил пожежної безпеки для закладів, установ і
організацій системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти
України та ГУДПО МВС України від 30.09.l998 N2 348170, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.12.l998 N2800/3240, Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), управліннями освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій, навчальними закладами міста Києва у 2014 році
проведена робота з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників
та дітей, (довідка додається: додатки 1,2).

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій, керівникам навчальних закладів, підпорядкованих Департаменту. . .ОСВІтиІ науки, МОЛОДІта спорту:

1.1. До 16.02.2015 проаналізувати стан роботи з охорони праці, безпеки
життєдіяльності у навчальних закладах за підсумками 2014 року, видати накази
та Їх копії надіслати в Департамент освіти j науки, молоді та спорту.

1.2. До 25.02.2015 провести
профілактики та попередження

наради, на яких обговорити питання
нещасних випадків серед працюючих,. .вихованшв та УЧНІВ.

1.3. До 28.02.2015 розробити заходи щодо поліпшення роботи з профілактики
. .та попередження травматизму серед працюючих, вихованшв та УЧНІВ.



2. До 31.03.2015 перевірити стан роботи з профілактики та попередження. .
травматизму серед працюючих, вихованшв та учнш у навчальних закладах, де
найбільше зареєстровано нещасних випадків.

2.1. До 15.04.2015 надіслати матеріали перевірки в Департамент освпи 1

науки, МОЛОДІ та спорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Челомбітько В.Ю. та
начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій,
керівників навчальних закладів, підпорядкованих Департаменту освіти і науки,
МОЛОДІ та спорту.

Директор Департаменту О. Фіданян



Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки,
МОЛОДІ та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації ) г--
від « O~,»tJ~· cl-D/j N2 ~с7_Ь_

Довідка
про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності

у навчальних закладах міста Києва за підсумками 2014 року

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, районними управліннями
освіти, навчальними закладами міста у 2014 році проведена відповідна робота з
охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарпо-гігієнічних
умов та профілактика травматизму є одним із найважливіших у роботі районних
управлінь освіти та навчальних закладів. Значна увага приділялась поліпшенню
умов праці і навчання, зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів,
організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. На забезпечення
пожежної безпеки в закладах освіти та на виконання перспективних планів
організації протипожежних заходів у 2014 році використано кошти на загальну
суму 3412,1 тис. грн. (таблиця 4).

При Департаменті освіти і науки, молоді та спорту продовжував свою роботу
постійно діючий семінар з безпеки життєдіяльності для спеціалістів районних
управлінь освіти. У 2014 році навчання спеціалістів проходило на базі Дарницького
(Скандинавська гімназія) та Солом'янського (СШ N2 115) районів.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від
24.02.2014 N2 106 «Про планове навчання і перевірку знань працівників
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, районних управлінь освіти,
навчальних закладів міста Києва з питань безпеки життєдіяльності» протягом
лютого-травня 2014 року проведено навчання та перевірку знань з охорони праці,
безпеки життєдіяльності всіх працівників навчальних закладів (64972 особи).

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту спільно з інструкторами
Київської міської організації Товариства Червоного хреста України проведено 6 -. .
годинні курси первинноі медичноі П1дготовки за програмою санггарних
інструкторів, військової-медичної підготовки з учителями предмету «Захист
Вітчизни» (400 осіб).

У квітні, вересні та грудні 2014 року в навчальних закладах міста Києва
проведено «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності». Крім цього,
проведено: «День знань правил поведінки з вогнем», Всесвітній День охорони праці
під девізом «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці».

31.05.2014 відбувся міський фестиваль КВК дружин юних пожежних імені
Леоніда Телятнікова «Як тебе не спалити, Києве мій?». У фіналі брали участь
команди: «Дарниця на біс» СЗШ N2 160 Дарницького району, «Спалах» СЗШ NQ294
Деснянського району, «Стихійне лихо» СЗШ N2 205, «Банзай» Гімназія східних мов
N2 1 Святошинського району, «Пузо 91» СШ N2 91 Шевченківського району.



Переможцем стала команда «Банзай» гімназії СХ1Дних мов NQ 1 Святошинського
району.

у минулому році велика увага приділялась організації роботи з профілактики та
попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

Завдяки проведеній профілактичній роботі: знизився рівень травматизму серед
учнів, вихованців навчальних закладів у Голосіївському (-33), Дніпровському (-29),
Деснянському (-22), Святошинскому (-19), Подільському (-18), Солом'янському

.' (-14), Шевченківському (-13) районах.
~~ у цілому рівень дитячого травматизму по місту в 2014 (718) У порівнянні з 2013
~. (841) знизився на 123 випадки (таблиця 1).

Вивчаючи на місцях стан травматизму серед учнів та вихованців, занепокоєння
викликає кількість травм, отримані під час уроків фізичної культури, спортивних
змагань, рухливих ігор (270) та під час перерв (272) серед дітей та підлітків
(таблиця 2).

Для встановлення об'єктивної кількості нещасних випадків під час навчально-
виховного процесу щоквартально Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
проводилась взаємозвірка та аналіз за фактами травмування дітей, зафіксованими
медичними установами.

Протягом 2014 року У навчальних закладах міста Києва зареєстровано 5
нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом: СШ NQ 110 - Голосіївського
району; ДНЗ NQ498 - Печерського району; СЗШ NQ205 - Святошинського району;
СЗШ NQ201 - Дніпровського району та працівник управління освіти Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації.

Аналіз травматизму за видами подій свідчить про те, що основна кількість
травм на виробництві відноситься до падінь потерпілих (сходи, подвір'я, коридори,
зі стільців) - 4. Таким чином, половина травм трапляється внаслідок неуважності
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.. . .потершлих П1д час посгпшного руху коридорами, сходами та при виконанні
господарчих робіт. Має місце 1 випадок травмування внаслідок нанесення тілесних
ушкоджень, заподіяних сторонньою особою. Найбільша кількість виробничих травм
відбувається з організаційних причин - 3 випадки, 2 травми - внаслідок
психофізіологічних причин.

Ситуація, що склалася з травматизмом серед учасників навчально-виховного
процесу, обумовлена низкою причин, серед яких є формальна організація
проведення інструктажів та недостатня робота з боку деяких керівників та
посадових осіб навчальних закладів щодо створення безпечних умов праці,
навчання безпечній поведінці дітей під час навчально-виховного процесу та у
побуті.

Проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму в закладах освіти
міста продовжує залишатися надзвичайно гострою, про що свідчить 5 загиблих
дітей протягом 2014 року. Основними причинами травмування дітей в дорожньо-
транспортних пригодах були порушення правил дорожнього руху водіями.
Вихованці та учні, які загинули в ДТП, були з батьками або пасажирами в
транспортних засобах (таблиця 3).

Проте, в роботі районних управлінь освіти, навчальних закладів міста з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності мають місце істотні недоліки та невирішені
питання.



Майже не обновлювалась матеріально-технічна база в кабінетах хімії, фізики,
біології, навчальних майстернях, спортзалах загальноосвітніх навчальних закладів.
Недостатньо виділялись кошти на обладнання АПС та обслуговування діючих,
просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яного перекриття будівель навчальних
закладів.

Як наслідок, по місту у навчальних закладах в 2014 році зареєстровано 4
пожежі: ДНЗ .NQ 385 Дарницького району (без матеріальн6их збитків), НВК
«Домінанта» Дніпровського району (збитки від пожежі - 18,0 тис. грн.), СШ .NQ 40
Святошинського району (збитки від пожежі - 82,4 тис. грн.), СЗШ .NQ 69
Солом'янського району (без матеріальних збитків).

Пропоную:

1. Довідку про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у
навчальних закладах міста Києва за підсумками 2014 року довести до відома
начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій,
керівників навчальних закладів, підпорядкованих Департаменту освіти і науки,
МОЛОДІ та спорту.

2. Видати наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про стан
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчальних закладах міста Києва
за підсумками 2014 року».

Головний спеціаліст відділу розвитку
та змісту інфраструктури освіти
управління професійної освіти О. Чераньова



Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської
ради (:«рївської MiCpJ8f держаpmn адміністрації)
від «_OtA>_ > о;, И,J NQ d!o .

Порівняльна таблиця
стану нещасних випадків серед працівників, вихованців та

учнів в навчальних закладах міста Києва

Таблиця 1

NQ
п\п

Район Травматизм на
виробництві (пов'язаний,

не пов'язаний)

1

5 8 (6*)

2013 2014

Травматизм серед вихованців, учнів під час навчально-
виховного процесу в закладах освіти міста Києва (складено акти

за формою Н-Н)
2013 2014 +\-

3Н3 ПН ДИ3 3Н3днз ПН3

718 -123

1. Голосіївський
о 58 -3

2 1 О 5 95 О 100 6 61 о 67 -33

2. Дарницький 1 о о о 11 50 О 61 9 49

3. Деснянський о о о (1*) 14 67 О 81 7 51 1 59 -22

2 99 +28
4. Дніпровський 1 о 2 О 56(1" "*) 84 О 140 15 96 о 111 -29

о 70 +4
5. Оболонський 2 о о (2*) 3 68 О 71 6 91(з" ,)

б. Печерський
о 55 -18

о о 1 О 6 57 3 66 5 65

7. Подільський о о о о 14 59 О 73 8 47

8. Святошинський о 1 1 1 13 71 О 84 10 54 1 65 -19

9. Солом'янський
2 55 -13

о 3 (1 *) о (2*) 6 79 О 85 6 65 о 71 -14

10. Шевченківський
о 8 -4

о о о (1*) 4 64 О 68 9 44

11. Міські установи о о о 1 о 12 О 12 о 8

Всього: 6 4 (1 *)
(1 ), (6) - смертельні випадки не повязані з виробництвом
(1" *) - смертельний випадок
(І **':') - груповий випадок

132 706 3 841 81 631 6

Таблиця 2
Травматизм під час уроків фізичної культури, спортивних змагань, рухливих ігор та під час

перерв серед вихованців, учнів у навчальних закладах міста Києва у 2014 році

NQ Район Кількість Кількість нещасних Під час уроку фізичної Під час перерв

пІп дітей випадків на які складено культури, спортивних
акт ф, Н-Н змагань, РУХЛИВИХ ігор

1. Голосіївський 27069 67 0,25% 16 23,9% 28 41,8%

2. Дарницький 52124 58 0,11% 18 31,0% 28 48,3%

3. Деснянський 46085 59 0,13% 25 42,4% 18 30,5%

4. Дніпровський 44036 111 0,25% 52 46,8% 39 35,1%

5. Оболонський 47545 99 0,21% 43 43,4% 38 38,4%

б. Печерський 15703 70 0,44% 27 38,5% 23 32,8%

7. Подільський 25049 55 0,22% 12 21,8% 19 34,5%

8. Святошинський 43970 65 0,15% 17 26,2% 28 43,1%

9. Солом'янський 35134 71 0,25% 22 30,9% 36 50,7%

10. Шевченківський 37094 55 0,15% 34 61,8% 14 25,5%

11. 3НЗ «Київський 320 4 1,25% 3 75,0% О О
спортивнийліцей-
інтернат»

12. знз «IUколаекстернів» 380 1 0,26% О О О О

13. Київськийуніверситет 7860 3 0,04% 1 0,01% 1 0,01%
іменіБорисаГрінченка
Всього 382369 718 0,19% 270 37,6% 272 37,9%



Травматизм у побуті зі смертельним наслідком серед вихованців та
учнів у навчальних закладах в 2014 році

Таблиця 3

N2 Район Обставини загибелі

зlп ~:r ::Е
~ ~ , ·53 о о :::
S·;2 ~ @ @ :2! ::t:о f- ;:: f- ~ >-. о .~ (Ij ~ ;::
<l.) R: tiJ с, R: ~ ;:t:
;І: ro о :r ~ :r с, f- \о ;І: ~~ g е \о <l.) f- О~ <l.) о <l.) wО ::;: >-. 2 .;::J: ~ u ~ ~ с, >-. §-о u := >->- ~ o..::t:o.. О ro (Ij о ;:: о о !3'о о 0..0.. ~~ о (Ij ~ :;; f- ~ >-.~

\о ~ ~ .§
о t::( !3' ro >-. ~ о

;:;., u <l.) .:sІ:";
<l.)

1. Голосіївський 1 1
2. Дарницький 3 1 1 1
3. Деснянський 6 2 1 1 1 1
4. Дніпровський 1 1
5. Оболонський 2 1 1
6. Печерський 3 1 1 1
7. Подільський 1 1
8. Святошинський 2 1 1
9. Солом' янський 5 1 4
10. Шевченківський 3 2 1

Всього 27 5 4 3 5 1 8 1

Таблиця 4
Кошти, які використано на протипожежні заходи у навчальних закладах в 2014 році

N2 Район
зlп

43,9
10,2
75,7
71,6

о
27,0

28,8

18,1
9,3

0,8
37,0
8,3

167,8
253,5
190,3
26,9
143,3
21,1

2,0
18,8
38,6
1,9

75,4
103,4

94,4

6,3
о

о

1. Голосіївський 289,1

7. Подільський
8. Свято шинський
9. Солом'янський
10. Шевченківський
11. Міські установи

Всього:

2. Дарницький 415,5
3. Деснянський 347,9

255,8
4. Дніпровський 118,0

48,1
5. Оболонський
6. Печерський

23,0 345,3 63,4 431,7
120,0 167,0 40,4 о 327,4
14,9 49,5 о 64,4
23,6
3,3

413,2
112,5
168,7

Головний спеціаліст відділу розвитку
та змісту інфраструктури освіти
управління професійної освіти

99,4
о

145,5

190,8
501,6
2057,1

19,2
5,3

126,2

46,8
111,7
501,4

379,8
734,4

3412,1

о. Чераньова


