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Про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах 

освіти Суворовського району. Виконання заходів протипожежної безпеки 

комунальною установою «Центр фінансування та господарської 

діяльності закладів та установ системи освіти  

Суворовського району міста Одеси» 

 

У Суворовському районі м. Одеса 62 заклади освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Одеси з них:  

26 – закладів загальної середньої освіти; 

27 – закладів дошкільної освіти; 

3 – ОНВК; 

2 – ОПШ; 

4 – закладів позашкільної освіти. 

 

Керівники закладів освіти Суворовського 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 в ТОВ «Регіонально учбово-консультаційному центрі». У грудні 

2020 року керівники закладів дошкільної освіти пройшли  функціональне  

навчання  у сфері цивільного захисту, перевірки знань з питань цивільного 

захисту.  

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». У 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 комунальної власності територіальної 

громади Суворовського 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 

Суворовського району м. Одеси повідомляємо, що в закладах освіти  

проводяться вступний, первинний, повторний та цільовий інструктажі з охорони 
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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 комунальної власності територіальної громади 

Суворовського 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. Звіти про стан травматизму 

подаються до територіального відділу освіти Суворовського району 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради.  

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, 

один примірник якого надається до територіального відділу освіти 

Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 

Одним із напрямків роботи з охорони праці є організація проведення 

щорічного профілактичного медичного огляду працівників закладів освіти 

комунальної власності територіальної громади Суворовського району м. Одеси. 

Постійно проводиться профілактична робота педагогічним колективом щодо 

запобігання травматизму в побуті та під час освітнього 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 освітнього процесу;  

- протипожежний режим, встановлено порядок огляду і закриття приміщень 

після закінчення роботи, занять в закладах освіти усіх типів Суворовського 

району м. Одеси. Контролюється особисто керівниками закладів освіти усіх 

типів Суворовського району м. Одеси. 

Влаштовані інформаційно-довідкові куточки щодо дій працівників закладів 

освіти усіх типів Суворовського району м. Одеса у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Проводиться роз’яснювальна робота працівниками закладів освіти усіх 

типів Суворовського району м. Одеси на батьківських зборах із залученням 

представника Суворовського РВ у м. Одесі ГУ ДСНС України в Одеській 

області, надавалася інформація про наслідки пустощів дітей з вогнем та 

розглядалися питання щодо запобігання травмування і загибелі дітей на 

пожежах, про батьківський контроль за дітьми під час канікул, за змістовністю 

їх дозвілля. Доведено до відома батьків інформацію про наслідки не дотримання 

«Правил пожежної безпеки». 

Видано накази щодо заборони: 

- експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в 

процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією; 
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- 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 

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); 

- становлення кондиціонерів, бойлерів без автоматичних пристроїв 

захисту від струмів короткого замикання. 

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. 

Проводиться інструктаж класними керівниками перед канікулами про заходи 

пожежної безпеки. Вихователями перед кожним початком проведення 

культурно-масових заходів. 

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.  

У всіх закладах загальної середньої освіти проведені класні години та уроки 

з пожежної безпеки з учнями 1-11 класів. У щоденниках учнів вклеєні схеми 

евакуації та пам’ятки про дії учасників освітнього процесу під час виникнення 

пожежі у закладі освіти. 

У закладах дошкільної освіти відпрацьовано з вихованцями та 

працівниками шляхи евакуації та запасні виходи з будівлі, кабінетів, приміщень 

та коридорів закладу. Надано пам’ятки про дії персоналу при надзвичайній 

ситуації. У кожній віковій групі оформлено куточки з наочністю та методичним 

матеріалом з пожежної безпеки. 

У Суворовському районі м. Одеси не має закладів освіти з цілодобовим 

перебуванням учнів/вихованців. 

У Суворовському районі 62 заклади освіти. У минулі роки автоматичною 

пожежною сигналізацією облаштовані 24 заклади освіти, а саме: Гімназія №7, 
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ОЗОШ № 14, 23, 30, 41, 44, 73, 92, 113, 127, ОНВК № 48, 187, 125, ОДНЗ № 2, 5, 

7, 28, 33, 42, 43, 45, 225, 232, СЮТ «Сігма». 

У 2020 році: 

Повністю облаштовано заклади системою автоматичної пожежної 

сигналізації 9 закладів освіти, а саме: ОЗОШ № 5, 61, 66, 76, ОДНЗ № 21, 66, 

112, 145, ЕНЦ «Афаліна» на  загальну суму 4 945 224,20 грн.  

Частково облаштовано заклад системою автоматичної пожежної 

сигналізації 29 закладів освіти, а саме: ОЗОШ № 11, 12, 15, 22, 48, 71, ОНВК № 

13, 24, 67, 241, 292, 313, ОСШ № 17, 40, ОДНЗ № 73, 88, 121, 203, 266, 268, 269, 

274, 287, 293, 295, 299, 307, БТЮ «Тоніка», ЦПР «Зоресвіт». 

Укладені договори на послуги з технічного обслуговування систем 

протипожежного захисту та на послуги щодо здійснення цілодобового 

спостерігання за системами протипожежного захисту. 

Виконано капітальний ремонт електрощитових в ОЗОШ № 5 та                       

ОНВК № 292. 

Виконано ремонт електромережі в ОЗОШ № 15, 41. 

Зрізано глухі грати на вікнах в ОНВК№ 125. 

Проводиться ремонт облаштування системою пожежної сигналізації 

евакуаційні виходи в ОДНЗ № 225. 

Проводиться ремонт електрощитової в ОЗОШ № 66. 

Проведено вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій в                           

ОДНЗ № 7, 33. 

Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(перезарядка вогнегасників) по всім закладам освіти (3 056 вогнегасників). 

Проведено страхування ДПЖ в ОЗОШ № 11. 

Проведено страхування приміщення в ОЗОШ № 11. 

Проведено перевірка працездатності і технічного обслуговування 

пожежних кран-комплектів в ОДНЗ № 232 та БТЮ «Тоніка». 

Проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту в 7 закладах 

освіти, а саме: ОЗОШ № 5, 11, 23, 61, 76, ОСШ № 17, ОНВК № 24. 

Проведено випробування електрообладнання (заземлення), а саме:                

ОЗОШ № 14, 76, ОНВК № 24, ОДНЗ № 73, КПНЗ «Тоніка». 

Проведено обслуговування пристрою блискавкозахисту в ОЗОШ № 48. 

Проведено навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки                     

(105 осіб). 

Проведено курси з правил технічної експлуатації теплових установок і 

мереж (60 осіб). 

Проведено курси з правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів (74 особи). 

Проведено курси з охорони праці (60 осіб). 

Придбано вогнегасників ВВК – 3,5 (29 штук). 

Придбано вогнегасників ВП – 5 (30 штук). 

Придбано засоби індивідуального захисту органів дихання                       

(протигази АП -7) (70 штук). 
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Придбано кошма двошарова 2*2м (78 штук). 

Слід зазначити, що при проведенні перевірки готовності закладів освіти 

Суворовського району на 2020/2021 навчальний рік, представником 

Суворовського районного відділу Одеського міського управління головного 

управління ДСНС України в Одеській області були підписані акти готовності 

всіх закладів до нового навчального 2020/2021 року.  

Разом з тим після позапланової перевірки спеціалістами департаменту 

муніципальної безпеки щодо проведення профілактично-консультаційних 

відвідувань стосовно поліпшення пожежної безпеки та запитів закладів освіти 

Суворовського району, комунальною установою була проведена наступна 

робота, а саме: 

 Укладені договори на придбання Інструкцій щодо виконання вимог 

техногенної безпеки для ОДНЗ № 145, СЮТ «Сігма». 

 Укладені договори на ідентифікацію потенційно-небезпечного 

об'єкту в 3 закладах освіти: ОЗОШ № 48, 73, 127. 

 Проводиться спрощена процедура закупівель послуг на послуги з 

ідентифікації потенційно-небезпечного об'єкту в 11 закладах освіти: 

ОДНЗ № 2, 5, 7, 28, 45, 66, 73, 232, 293, 295, СЮТ «Сігма». 

 Укладено договір на випробування електрообладнання (заземлення) в 

ОЗОШ № 127. 

 Укладені договори на проведення функціонального навчання фахівців 

у сфері цивільного захисту, перевірку знань з питань цивільного 

захисту (62 особи). 

 Після проведення спрощеної процедури закупівлі укладено договір на 

придбання вогнегасників ВП – 5 (100 штук). 

 Укладено договір на закупівлю засобів індивідуального захисту 

органів дихання (протигази ГП-7) (234 штуки). 

 Укладено договори на послуги з проведення категорування щодо 

вибухопожежної та пожежної безпеки об'єкту в ОДНЗ № 21, 66, 112, 

ОЗОШ № 48. Планується укласти договір на послуги з проведення 

категорування щодо вибухопожежної та пожежної безпеки об'єкту в 

СЮТ «Сігма». 

 Укладено договори на заміну дверей в електрощитову в ОДНЗ № 66, 

112, 293. 

 Укладено договори на проведення вогнезахисного обробляння 

дерев’яних конструкцій в ОЗОШ № 127, 76, 113, 61, 30, 48. 

 Укладено договори на придбання вогнезахисної суміші для 

оброблення дерев’яних конструкцій в ОЗОШ № 61,30,48. 

 Планується укласти договори на проведення вогнезахисного 

обробляння дерев’яних конструкцій в ЦПР «Зоресвіт», КПНЗ 

«Тоніка». 

 Планується укласти договір на ремонт внутрішнього протипожежного 

водогону в ЦПР «Зоресвіт». 
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 Після проведення спрощеної процедури закупівлі укладено договір на 

розробку проєкту встановлення блискавкозахисту в ОДНЗ № 66, 112, 

ОЗОШ № 12. 

 Після проведення відкритих торгів укладаються договори на розробку 

проєкту встановлення блискавкозахисту в ОЗОШ № 76, 61, 5, ОНВК 

№ 241, ОДНЗ № 269, 7, 232.  

Разом з тим, відповідно до зауважень позапланової перевірки 

департаментом муніципальної безпеки та приписів Суворовського районного 

відділу Одеського міського управління головного управління ДСНС України в 

Одеській області, які проводилися після прийняття готовності закладів освіти 

Суворовського району на 2020/2021 навчальний рік ще потрібно виконати 

наступні роботи: 

 Доулаштування автоматичної пожежної сигналізації в 29 закладах 

освіти, а саме: ОЗОШ № 11, 12, 15, 22, 48, 71, ОНВК № 13, 24, 67, 241, 

292, 313, ОСШ № 17, 40, ОДНЗ № 73, 88, 121, 203, 266, 268, 269, 274, 

287, 293, 295, 299, 307, БТЮ «Тоніка», ЦПР «Зоресвіт»; 

 Облаштування будівель закладів захистом від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів в 31 закладі, а саме: Гімназія № 7, 

ОЗОШ № 5, 11, 12, 17, 22, 24, 49, 61, 66, 76, 92, 113, ОНВК № 292, 313, 

241, ОДНЗ № 7, 21, 28, 66, 112, 121, 203, 232, 266, 293, 299, 307, ЕНЦ 

«Афаліна», ЦПР «Зоресвіт»; 

 Проведення ремонту електромережі в 7 закладах, а саме: ОЗОШ № 5, 

11, 17, 23, 48, ОДНЗ № 121, 225; 

 Придбати для працівників закладів засоби радіаційного та хімічного 

захисту в кількості 447 штук, а саме: ОЗОШ № 5, 22, 61, 76, 92, ОНВК 

№ 241, ОДНЗ № 5, 7, 33, 66, 112, 121, 145, 232, 293, 299, СЮТ «Сігма»; 

 Провести ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкту в 24 

закладах, а саме: ОЗОШ № 12, 13, 40, 48, ОНВК № 292, 313, ОДНЗ № 

2, 5, 21, 33, 42, 43, 45, 66, 73, 121, 203, 232, 293, 295, 299, 307, ЕНЦ 

«Афаліна», СЮТ «Сігма»; 

 Придбати засоби індивідуального захисту працівників в кількості 317 

штук, а саме: ОЗОШ № 13, 17, 40, 48, 66, 73, 92, 113, ОНВК № 313, 

ОДНЗ № 2, 21, 43, 73, 203, 295, 307, БТЮ «Тоніка», ЦПР «Зоресвіт»; 

 Придбати вогнегасники в кількості 184 штуки, а саме: ОЗОШ № 14, 

17, 24, 40, 41, 61, 67, 76, 92, 127, ОНВК № 292, 313, 241, ОДНЗ № 33, 

42, 45, 232, 287, 295, ЕНЦ «Афаліна»; 

 Відремонтувати пожежні кран-комплекти в 4 закладах, а саме:        

ОЗОШ № 17, 48, 76, ОНВК № 313; 

 Відремонтувати внутрішній протипожежний водопровід у 13 

закладах, а саме: ОЗОШ № 12, 17, 22, 44, 48, 61, 66, 76, 127,               

ОДНЗ № 42, 225, 266, ЦПР «Зоресвіт»; 

 Визначити категорію щодо вибухонебезпечної та пожежної безпеки в 

5 закладах, а саме: ОЗОШ № 23, 48,  ОДНЗ № 21, 42, 112; 



7 
 

 Провести обробку дерев’яних конструкцій в 7 закладах, а саме:   

ОЗОШ № 41, 44, 66, 73, 92, ЦПР «Зоресвіт», КПНЗ «Тоніка»; 

 Провести ремонт по облаштуванню евакуаційного виходу в          

ОЗОШ № 48; 

 Провести заміну дверей в електрощитові в 9 закладах, а саме:           

ОЗОШ № 61, 67, ОНВК № 292, ОДНЗ № 112, 203, 266, 299,                

БТЮ «Тоніка», СЮТ «Сігма»; 

 Придбання вогнегасників класу F в кількості 25 штук, а саме:             

ОЗОШ № 73, ОНВК № 241, ОДНЗ № 43, 121, 232; 

 Провести ремонт пожежних сходів в ОНВК № 313, ОДНЗ № 112; 

 Обладнати будівлю закладу системою оповіщення про пожежу в 

ОДНЗ № 5; 

 Обладнати пожежний під’їзд до закладу в ОДНЗ № 45; 

 Провести випробування електрообладнання (заземлення) в            

ОДНЗ № 66; 

 Довстановити евакуаційне освітлення на сходових клітках, 

внутрішніх відкритих та зовнішніх сходах, коридорах, проходах та 

інших шляхах евакуації. Відповідно ст.20,55 КЦЗУ №5403-VI, п.2.31 

гл.2 Розділу ГП ППБУ в ОСНВК № 241, КПНЗ «Сігма», КПНЗ 

«Тоніка»; 

 Придбання насосів для забезпечення відповідного тиску в системі 

внутрішнього протипожежного водопроводу в ОДНЗ № 112, 225, 

ОСШ № 17, ОЗОШ № 22, 48. 

 

 

 

 

 

 


