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Про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах 

освіти Приморського району. Виконання заходів протипожежної безпеки 

комунальною установою «Центр фінансування та господарської 

діяльності закладів та установ системи освіти  

Приморського району міста Одеси» 

 

У Приморському районі м.Одеса 94 заклади освіти з них:  

 37 -  закладів загальної середньої освіти; 

 46 - закладів дошкільної освіти; 

 2 -  навчально-виховних комплекси (НВК); 

 9 -  закладів позашкільної освіти, в т.ч. МРЦ 2 (ПНЗ). 

  

Керівники закладів освіти Приморського району м. Одеси несуть 

персональну відповідальність за організацію роботи охорони праці та  

забезпечення безпечних умов праці. У червні 2020 року згідно графіку 

відповідальні особи за охорону праці, пожежну безпеку пройшли навчання та 

перевірку знань, а саме:  

 321 особа з питань охорони праці; 

 93 особи з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті; 

 95 осіб з питань охорони праці під час експлуатації тепломеханічного 

обладнання електростанцій, теплових мереж і тепло-

використовувальних установок; 

 95 осіб з питань електробезпеки; 

 190 осіб з пожежної безпеки. 

Регулювання трудових відносин між роботодавцем та працівниками 

здійснюється на основі колективної угоди. На основі цієї угоди в закладах освіти 

для врегулювання трудових відносин працівників між адміністрацією та 

профспілковою організацією розроблено та укладено колективні договори з 

обов'язковим розділом «Охорона праці». В даному розділі розроблено заходи 

щодо захисту прав і соціальних інтересів осіб, які потерпіли на виробництві від 

нещасних випадків; заходи щодо створення безпечних та здорових умов праці 

для всіх учасників освітнього процесу. Колективним договором також 

передбачено надання працівникам додаткових відпусток за несприятливі умови 

праці. 

Наказами керівників закладів освіти Приморського району м. Одеси на яких 

покладена персональна відповідальність за дотримання чинного законодавства з 

питань забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти затверджені правила 

внутрішнього розпорядку, заходи з охорони праці, заходи щодо запобігання 

дорожньо-транспортного, побутового травматизму та інших випадків, щодо 

запобігання пожежам та загибелі на них учасників освітнього процесу; з питань 

покращення охорони здоров'я учнів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних 

норм утримання закладу. 

На підставі наданих даних керівниками закладів освіти усіх типів 

Приморського району м. Одеси повідомляємо, що в закладах освіти  проводяться 
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вступний, первинний, повторний та цільовий інструктажі з охорони праці у 

відповідності до термінів, визначених чинним законодавством України. 

Систематично, двічі на рік, відповідальними особами проводяться первинний та 

повторний інструктажі з відповідними записами в журналі.  

У закладах освіти Приморського району м. Одеси ведеться облік нещасних 

випадків з учасниками освітнього процесу. Щоквартально та щорічно 

проводиться аналіз стану і причин травматизму під час освітнього процесу та у 

побуті.  

Класні керівники ведуть журнали обліку інструктажів із безпеки 

життєдіяльності з учнями. 

Кожен випадок дитячого травматизму під час освітнього процесу 

розслідується комісією, що створюється в закладі освіті та затверджується 

наказом керівника. Результати розслідування оформляються відповідним актом. 

Одним із напрямків роботи з охорони праці є організація проведення 

щорічного профілактичного медичного огляду працівників закладів освіти 

Приморського району м. Одеси. 

Постійно проводиться профілактична робота педагогічним колективом 

щодо запобігання травматизму в побуті та під час навчально-виховного процесу. 

Розроблені та затверджені наказами керівників: 

 плани евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі і 

порядок оповіщення учасників освітнього процесу; 

 інструкції, що визначають дії працівників закладу освіти щодо 

забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників навчально-

виховного процесу;  

 протипожежний режим, встановлено порядок огляду і закриття 

приміщень після закінчення роботи, занять в закладах освіти усіх 

типів Приморського району м. Одеси. Контролюється особисто 

керівниками закладів освіти усіх типів Приморського району                 

м. Одеси. 

Влаштовані інформаційні куточки щодо дій працівників закладів освіти усіх 

типів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.    

У закладах освіти видано накази щодо заборони: 

 експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в 

процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією; 

 застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам 

ПУЕ, що пред’являються до переносних (пересувних) 

електропроводок; 

 застосування для опалення приміщення нестандартного 

(саморобного) електронагрівального обладнання; 

 користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та 

з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами; 

 підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, 

обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими 
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горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками 

(розсіювачами); 

 з’єднання, відгалуження та окінцювання жил електропроводів в 

приміщеннях без  допомоги опресування, зварювання, паяння або 

затискачів (гвинтових, болтових); 

 встановлення кондиціонерів, бойлерів без автоматичних пристроїв 

захисту від струмів короткого замикання; 

 та інші. 

Проводиться обслуговування та технічна експлуатація електрообладнання і 

електромереж з проведенням профілактичних оглядів та                                            

планово-попереджувальних ремонтів. Електрощити забезпечені схемами 

підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту. 

Заборонено експлуатацію електрогосподарства з порушеннями вимог ПУЕ. 

Наказами керівників закладів освіти призначені відповідальні працівники за 

контроль, експлуатацію та зберігання первинних засобів пожежогасіння 

(інженер з ОП, завідувач господарством). 

У закладах освіти проводяться практичні відпрацювання планів евакуації та 

порядку дій на випадок виникнення пожежі з усіма учасниками  освітнього 

процесу. 

 На виконання постанови №25 Головного санітарного лікаря України «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», листів Міністерство освіти і науки з 

питань запобігання коронавірусної хвороби (COVID-19) та протоколів засідань 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Одеської міської ради всі заклади освіти забезпечені 

профілактичними та дезінфікуючими заходами. Так для закладів освіти 

придбано: 

 104 038 штук масок медичні одноразового та багаторазового 

використання; 

 32390 л. та 2150 кг.  антисептичних та дезінфікуючих засобів. 

 

 Велика увага приділяється реалізації протипожежних заходів,  так: 

 в 62 закладах освіти  - встановлена система автоматичної пожежної 

сигналізації з них:  

 33шт. ЗНЗ – Прим.ліцей, Евр.ліцей, Юр.ліцей, Ланж.ліцей, 

Гімн.1, Гімн.2 (гаван.,канат.), Мар.гімн., школи 10, 21, 26, 35, 

38, 43, 47, 50, 52(Тр.49/51), 58, 59, 68, 75, 77, 79, 90, 94,105,107, 

117, 119, 121, 122, НВК300;  

 24шт. ЗДО – 1, 4, 14, 29, 37, 47, 48, 50, 52, 55, 58, 63, 65, 99, 107,  

111, 115, 117, 142, 143, 154, 160,184, 250;   

 5шт. ПНЗ–МРЦ 2,Самоцвіт, Пост №1, Моряна, Хореографія. 
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 в 10 закладах освіти - завершуються роботи по встановленню системи 

автоматичної пожежної сигналізації, а саме: 

 4 шт. ЗЗСО – школи 16,37,57,90; 

 6 шт ЗДО – 19, 69, 75, 123, 137, 258. 

Потребують додаткового облаштування АПС (ІІ черга) 18 закладів (13 

ОЗОШ – Гімн.1, 2, шк 10, 35, 37, 57, 58, 77, 105,107,117, НВК 90,  5 ЗДО – 4, 115, 

123, 137, 184) 

Укладені договори на послуги з технічного обслуговування систем 

протипожежного захисту та на послуги щодо здійснення  цілодобового 

спостерігання за системами протипожежного захисту. 

Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(перезарядка вогнегасників) по всім закладам освіти 

Придбано вогнегасники для 6 закладів освіти. 

Виконано капітальний ремонт електрощитових в 5 закладах (3 ЗЗСО – 

43,62,105, 2 ЗДО – 184,265). 

Виконано ремонт електромережі в 3 закладах (ОЗОШ 105, 122, МРЦ 2) 

проводиться ремонт єлектромережі в 4 закладах (ОЗОШ 101, ЗДО 19, 123, 265). 

Зрізано глухі грати на вікнах в 36 закладів освіти (11 ЗЗСО - Прим.ліцей, 

Європ.ліцей, Маріїн.ліцей, 50, 75, 117, 119, 39, 43, 52, 59 21 ЗДО - 1, 4, 19, 29, 37, 

47, 48, 55, 63, 65, 99, 107, 111, 114, 117, 118, 123, 137, 154, 164, 250; 4 ПНЗ – 

МРЦ2, Палац.творч., Центр хореограф., Дивосвіт). 

Зроблено решітки на вікнах такими, що розкриваються, в 50 закладах (24 

ЗНЗ -Юр.ліц., Ланжер.ліц., Гімн1, Гімн2, 10, 21, 35, 59, 90, 94, 121, 16, 26, 37, 38, 

47, 56, 58, 57, 62, 68, 101, 107, 122, 22, ЗДО -4, 14, 37, 50, 52, 69, 75, 115, 135, 141, 

142, 143, 160, 162, 175, 184, 248, 253, 255, 256, 258, 264, 265, 4 ПНЗ-Самоцвіт, 

Моряна, Пост1, Бриг) 

 Проведено вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій в  9 закладах 

(1 ЗЗСО – 21, 8 ЗДО – 37, 58, 52, 99, 117, 142, 143, 184). 

 Обладнано захистом від прямих попадань блискавки 4 заклади 

(Європейський ліцей, МРЦ 2, ДНЗ 48, 55). 

 Придбано та встановлено 18 шт. вогнетривких дверей (6 ЗЗСО – ліцей 

Приморський, 117, 58, 37, 56, МРЦ 2 та 12 ДНЗ – 47, 37, 52, 107, 143, 154, 160,  

184, 250, 256, 258, 265) 

 Проведено ремонти евакуаційних виходів у 8 закладах освіти (ЗЗСО –

Прим.л., Мар.гімн., 16, 10, 21, 94, 43, ЗДО – 164). 

 Проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту в 5 закладах (1 

ЗЗСО - 105, МРЦ2, 3 ЗДО - 47, 58, 250). 

 Проведено облаштування внутрішнього протипожежного водогону у 3 

закладах освіти (ЗЗСО - 10,16 , 1 ЗДО – 58). 

 У всіх закладах планово проведено випробування електрообладнання 

(заземлення). 

 Слід зазначити, що при проведенні перевірки готовності закладів освіти 

Приморського району до 2020/2021 навчального року, представником 

Приморського районного відділу Одеського міського управління головного 
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управління ДСНС України в Одеській області були підписані  акти готовності 

всіх закладів до нового навчального 2020/2021 року.  

 Разом з тим, відповідно до зауважень позапланової перевірки 

департаментом муніципальної безпеки та приписів Приморського районного 

відділу Одеського міського управління головного управління ДСНС України в 

Одеській області, які проводилися після прийняття готовності закладів освіти 

Приморського району на 2020/2021 навчальний рік ще потрібно виконати 

наступні роботи: 

 Дооблаштування автоматичної пожежної сигналізації в 21 закладах 

освіти (6 ЗЗСО 52, 56, 62, 101, 118; ОНВК 90, 13 ЗДО 68, 114, 118, 135, 

141, 162, 164, 175, 248, 253, 256, 264, 265, 2 ПНЗ - «Бриг», «Ювента»); 

 Облаштування будівель  закладів захистом від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів в 59 закладах (33 ЗЗСО Прим.ліцей, 

Юрид.ліцей, Маріінська гімн, Гімн., 1, Гімн. 2, ОСШ 10, 21, 35,50,59, 

ОЗОШ 16, 37, 38, 43, 47, 52, 56, 57, 58, 62, 68, 77, 79, 101, 105, 107, 117, 

118, 119, 121, 122, ОНВК 90, 300, 21 ЗДО - 1, 4, 19, 37, 50, 52, 65, 99, 

107, 111, 123, 137, 141, 142, 143, 160, 175, 184, 248, 250, 265,  5  ПНЗ – 

Моряна, Самоцвіт, Бріг, Хореографія,Пост1). 

 

 

 

 

Заступник директора комунальної установи  

«Центр фінансування та господарської діяльності  

закладів та установ системи освіти  

Приморського району міста Одеси»                            Ю.В. Стефанович 


