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Письмове зобов’язання  

щодо забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці  

КЗДОКТ №13 «БЕРІЗКА» 

 

  

  

Охорона праці. 

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітньо 

- виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, листа Міністерства освіти і науки України від 

26.04.2013 р.№1/9-305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі», від 14.02.2019 р. 

№ 1/11- 1491 «Щодо організації роботи з дотримання вимог з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» у КЗДОКТ №13 «БЕРІЗКА»  організована 

робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.   

02 червня 2021 року  видано наказ № 47-од «Про підготовку та організований  

початок 2021/2022 навчального року в закладі дошкільної освіти», в якому затверджено 

склад робочої комісії та план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального 

року, затверджено план організаційних та ремонтних робіт з термінами, які передбачають 

виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень закладу. 

Розроблені проекти наказів «Про створення постійно діючої технічної комісії з 

обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу», «Про початок 2021/2022 

н. р.», «Про призначення відповідальних осіб з охорони праці, пожежну безпеку», «Про 

призначення відповідального  за безпеку будівель та споруд», «Про призначення 

відповідального за електробезпеку», «Про призначення відповідального за експлуатацію 

виробничого обладнання», «Про призначення відповідального за експлуатацію 

вентиляційного обладнання». У серпні 2021 року робоча комісія визначить готовність 

групових приміщень, спортивної зали, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень 

закладу до нового навчального року, підготує акти – дозволи  на ведення їх в експлуатацію. 

Також робоча комісія надасть відомості про випробування навчального спортивного 

обладнання. 

Працівники закладу щорічно проходять медогляд. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені і є в наявності. 

У Колективному договорі є розділ «Охорона праці», розроблені Комплексні заходи з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності. Складено акти про їх виконання. 

Посадові інструкції працівників містять розділ «Охорона праці», підписи працівників 

про їх ознайомлення з інструкцією є. 

Видано наказ № 70/1-од від 02.09.2020 р. «Про організацію навчання та перевірки 

знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників ЗДО». Знання працівників 

перевірено, протокол № 1 від 26 листопада 2020р. 



Завідувач Марчукова О.В., вихователь-методист Білоцерковська В.В. пройшли 

навчання та мають посвідчення про перевірку знань з охорони праці. 

У січні 2021 року складено План організаційно-технічних заходів щодо поліпшення 

умов й охорони праці, здоров'я працівників та учнів, План заходів щодо забезпечення 

пожежної безпеки закладу. 

У вересні 2020 року був складений План заходів щодо попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму. 

У серпні 2020 року та у травні 2021 року були складені акти загального технічного 

огляду будинків і споруджень закладу. 

У червні 2021 року були складені Протоколи перевірки опору заземлення 

устаткування.  

Ведеться Журнал обліку первинних засобів пожежогасіння. 

Інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт переглянуті та затверджені 

наказом № 25-од від 04 лютого 2019 р.  

В документації з питань охорони праці є в наявності: 

 Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці. 

 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці. 

 Програма вступного інструктажу з охорони праці. 

 Програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці. 

 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. 

 Журнал адміністративно-громадського контролю. 

 Журнал реєстрації нещасних випадків у закладі. 

 Журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями. 

  

Пожежна безпека. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України»  у КЗДОКТ №5 «Веселі зайчата» розроблені накази: 

«Про встановлення протипожежного режиму та призначення відповідального за 

пожежну безпеку у 2021 р.» № 04-аг від 04 січня 2021 р.; 

 «Про організацію роботи з питань  охорони праці в 2021 році» № 06-аг від 04 січня 

2021 р. 

У закладі є в наявності Інструкції з пожежної безпеки, Плани евакуації, розроблені на 

кожний поверх, Куточок пожежної безпеки з плакатами про заходи пожежної безпеки. 

У закладі 16 вогнегасників, які вчасно перевіряються та перезаряджаються.  

Є в наявності акти про стан евакуаційних проходів, виходів, сходів, тамбурів, 

коридорів від 13 серпня 2020. 

Завідувач Марчукова О.В. пройшла навчання з перевірки знань з питань пожежної 

безпеки № 03090974 від 19.06.2020 р. 

Пожежна сигналізація у закладі відсутня. 

Територія закладу утримується у належному санітарному стані. Сміттєзбиральники 

розміщено за 100 м від будівлі. 

 

Цивільний захист. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016р. №1400 

«Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного 

віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності 

єдиної державної системи цивільного захисту), розпорядження кабінету Міністрів України 

від 25.03.2020р. № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у 

режим надзвичайної ситуації», у КЗДОКТ №13 «БЕРІЗКА» виданий наказ №17-од від 

14.01.2021 р. «Про організацію і ведення цивільного захисту в ЗДО».  

З метою організації цивільного захисту, захисту персоналу  у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, створена ланка пожежогасіння, ланка зв’язку і оповіщення, 

рятувальна ланка. Для підготовки з питань цивільного захисту працівників закладу освіти 



створено навчальні групи, розроблена необхідна документація, заняття працівників 

проводяться відповідно до Плану. 

З працівниками закладу проводилися заняття з наступних тем:   «Евакуація при 

надзвичайних ситуаціях» «Оповіщення та інформування суб’єктів». 

Протягом 2020/2021 навчального року в закладі проводилися практичні 

відпрацювання дій педагогічних працівників та працівників закладу  відповідно до можливої 

обстановки в разі виникнення НС техногенного характеру. В КЗДОКТ №13«БЕРІЗКА» 

організовувалися та проводилися заходи з пропаганди ЦЗ, безпеки життєдіяльності людини: 

« Я та оточуюче середовище» 

«Екологічні проблеми сучасності»; 

«Сигнал! Увага всім!» 

Була організована виставка книжок, альбомів з тематики «Надзвичайні ситуації», 

«Знай і вмій»,«Дії в екстремальних ситуаціях». 

В закладі освіти створений куточок ЦЗ, змістовно оформлено в ньому матеріали щодо 

сигналів оповіщення ЦЗ, НС характерних для закладу освіти за відповідних умов. 

Вихователями проводилися заняття з вихованцями закладу з питань особистої безпеки 

в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, користування засобами захисту від її 

наслідків. Під час проведених заходів для дітей проводилось навчання щодо елементарних 

норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам, що виникають через 

необережне поводження з вогнем. 

Протягом 18 листопада 2020р  проведені практичні тренування з евакуації учасників 

освітнього процесу. 

 Згідно постанови КМУ від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID – 19»,  відповідно  до статті 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», з метою  запобігання поширенню на території України 

COVID – 19, згідно Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

22.09.2020р № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти 

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», Постанови 

Кабінету Міністрів України  від 21 квітня 2021 р. № 405 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету  Міністрів України», Постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 23.04.2021р № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах  освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в КЗДОКТ №13 

«БЕРІЗКА» видано наказ № 39/1-од від  від 30 квітня 2021 року «Про протиепідемічні заходи 

на період карантину у зв'язку  поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19)» 

  

Проходження навчання керівного складу, діяльність яких пов’язана з організацією та 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

Марчукова О.В.  – Посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації 

цільового призначення у сфері цивільного захисту) ДНФ № 03002199 від 06 серпня 2020 

року; Посвідчення про проходження навчання по визначенню нормативно-правових актів з 

охорони та гігієни праці,надання першої допомоги,електронебезпеки та пожежної безпеки 

 № 1080 від 27.06.2018 року. 

Білоцерковська В.В.  –Посвідчення про проходження навчання по визначенню 

нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці,надання першої 

допомоги,електронебезпеки та пожежної безпеки № 1091 від 27.06.2018 року. 

 

 

 

Виконавець :Марчукова О.В 
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