
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                                                                      №7/40-1781

м. Лиман

 Про затвердження Програми 

«Поліпшення умов праці, навчання 

учасників освітнього процесу в 

закладах загальної середньої  освіти 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади» на 2018 рік

З  метою  удосконалення  роботи  закладів  загальної  середньої  освіти  на

території  Лиманської об’єднаної територіальної громади щодо питання безпечних і

нешкідливих умов праці, безпеки життя і здоров’я учнів під час освітнього процесу,

навчання основам безпеки та вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і

безпеки  життєдіяльності,  у  відповідності  до  нормативно-правових  актів  з  охорони

праці  та на їх виконання, а  саме: «Положення про порядок проведення навчання і

перевірки  знань  з  питань  охорони  праці  в  закладах,  установах,  організаціях,

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого

Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  18.04.2006  №304;  Постанови

Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації

робочих місць за умовам праці»; Положення про організацію роботи з охорони праці

учасників  навчально-виховного  процесу  в  установах  і  навчальних  закладах,

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 №563 (зі змінами

від 20.11.2006 (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 782)), керуючись ст.ст.

13, 14, 18 Закону України «Про охорону праці», ст. 25, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україна», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  «Поліпшення умов праці, навчання учасників освітнього

процесу  в  закладах  загальної  середньої  освіти  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади» на 2018 рік (додається).

2.  Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  передбачити  кошти  на

фінансування  Програми  при  формуванні  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади  на 2018 рік. 

3.  Управлінню освіти,  молоді  та  спорту  Лиманської  міської  ради  протягом року

надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми «Поліпшення

умов  праці,  навчання  учасників  освітнього  процесу  в  закладах  загальної

середньої освіти» на 2018 рік.



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, у справах молоді та

соціального  захисту  населення  (Демидова),  постійну  комісію  з  питань

планування,  фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної

діяльності  та   регуляторної  політики  (Коломацький)  та  заступника  міського

голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова                                                                П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Лиманської міської ради

від _______ № _______

Програма
 «Поліпшення умов праці, навчання учасників

 освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Лиманської об’єднаної
територіальної громади» 

на 2018 рік

І.Загальна частина
З метою удосконалення роботи щодо вирішення питань безпечних і нешкідли-

вих умов праці, безпеки життя і здоров’я учнів і вихованців, відповідності вимогам

правил  охорони  праці,  пожежної  та  техногенної  безпеки,  запобігання  травматизму

розроблена Програма «Поліпшення умов праці, навчання учасників освітнього про-

цесу  в  закладах  загальної  середньої  освіти  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади» на 2018 рік (далі – Програма).

Програму розроблено на виконання Законів України «Про охорону праці» (ст.ст.

13,  14,  18),  «Про освіту» (ст.  26),  «Про місцеве самоврядування» (ст.25  п.  22 ч.  1

ст.26), у відповідності до Положення про організацію роботи з охорони праці учасни-

ків навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого

Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  18.04.2006  №304;  Постанови

Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок проведення атестації

робочих місць за умовам праці»; Положення про організацію роботи з охорони праці

учасників  навчально-виховного  процесу  в  установах  і  навчальних  закладах,

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 №563 (зі змінами

від 20.11.2006 (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 782)), та ряду чинних

нормативно-правових актів що стосуються питань охорони праці, безпеки життєдія-

льності.

Управління освіти, молоді та спорту забезпечує:

- координацію діяльності  закладів  загальної  середньої  освіти  щодо організації

роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- контроль стану безпечних умов праці, навчання учасників освітнього процесу;

- впровадження  системи  управління  охороною  праці  в  закладах  загальної

середньої освіти.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення та забезпечення належ-

них безпечних умов праці, навчання та запобігання виробничому травматизму праці-

вників та дитячому під час освітнього процесу.

ІІ. Мета та основні завдання Програми
Основна мета Програми – створення та забезпечення належних безпечних умов

праці, навчання в учнів та дітей основам безпеки, запобігання виробничому травмати-

зму працівників та дитячому під час освітнього процесу. 

Основними завданнями Програми є:

- Комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці в закладах загальної

середньої освіти.

- Формування сучасного безпечного виробничого середовища.



- Мінімізація ризиків дитячого, виробничого травматизму та аварій.

- Необхідність  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  загальної

середньої освіти щодо виконання заходів з поліпшення протипожежного стану.

- Придбання необхідних засобів для ефективного управління, оновлення техно-

логічного процесу.

Метою Програми є:

- Удосконалення існуючої системи охорони праці в закладах загальної середньої

освіти.

- Забезпечення виконання Заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища і з профілактики травматизму невиробничого характе-

ру в закладах загальної середньої освіти.

- Забезпечення виконання вимог чинного законодавства та нормативно-правових

актів  з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

ІІІ. Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть можливість:

- Поступового збільшення фінансових заходів щодо забезпечення безпеки життє-

діяльності в закладах загальної середньої освіти.    

- Виконання Комплексних заходів  для досягнення встановлених нормативів  та

підвищення  існуючого  рівня  охорони  праці  керівниками  закладів  загальної

середньої освіти (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

- Модернізації системи управління охороною праці.

- Створення належних, безпечних умови праці і навчання учасників освітнього

процесу.

- Запобігти травмуванню під час освітнього процесу працівників, учнів.

- Забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу.

- Підвищити рівень охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ІV. Основні заходи Програми
Організаційно-методичне забезпечення:

- Приведення власних нормативно-правових документів з охорони праці закладів

загальної  середньої  освіти  у  відповідність  до  чинних  в  Україні  нормативно-

правових актів з охорони праці (НПАОП).

- Впровадження  сучасних  методик  при  проведенні  навчання  з  питань  охорони

праці, безпеки життєдіяльності.

- Проведення інформаційно-профілактичної роботи, оформлення сучасних куточ-

ків з охорони праці та безпеки життєдіяльності з метою підвищення рівня обі-

знаності працівників і учнів щодо запобігання травматизму, надзвичайних си-

туацій.

Організація безпечного середовища:



- Упорядкування територій закладів загальної середньої освіти (шляхів евакуації,

підходів, під’їздів).

- Підвищення рівня пожежної та електробезпеки .

- Організація  спеціального  навчання  з  питань  охорони  праці,  пожежної  та

електробезпеки.

- Здійснення контролю за станом безпеки, дотриманням працівниками і учнями

вимог правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

V. Фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється з бюджету Лиманської об’єднаної тери-

торіальної громади відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії

Лиманської міської ради в межах бюджетних асигнувань.

Обсяг  фінансування  Програми  уточнюється  щороку  під  час  затвердження

місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному роз-

поряднику коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

VІ. Завдання і заходи

З виконання Програми на 2018 рік

№
з/п

Найменування
заходів

Зн
ач

ен
н

я
п

ок
аз

н
и

к
а Відповідальний

за виконання
Прогнозований
обсяг 
фінансованих 
ресурсів для 
виконання 
заходів (тис.-
грн.)

Джерела
фінансування

1 2 3 4 5 6
1. Забезпечення буді-

вель та приміщень 

необхідною кількі-

стю вогнегасників:

- закупка вуглеки-

слотних вогнега-

сників (ВВК – 3,5 

кг, ВКК – 1,4 кг) 

- закупка поро-

шкових вогнегасни-

ків (ВП-5)

- перезарядка вугле-

кислотних вогнега-

сників;

- перезарядка поро-

шкових вогнегасни-

ків

61 шт.

(38-23)

86 шт.

16 шт.

245 шт.

Управління осві-

ти, молоді та

спорту, керівни-

ки закладів зага-

льної середньої

освіти

38,9

30,1

0,8

18,4

Бюджет

об’єднаної те-

риторіальної

громади

2. Доукомплектування

протипожежних

кранів  гайками,

стволами

4 шт.

4 шт.

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

0,3

2,0

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

3. Доукомплектування Управління осві- Бюджет 



протипожежних

щитів:

- щит;

- багор;

- сокира;

- відра конусні;

- лопати;

-покривало  з  не-

горючих матеріалів

1 шт.

2 шт.

2 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

ти, молоді та 

спорту

0,5

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

4. Обробка вогнезахи-

сним  складом

дерев'яних  кон-

струкцій горищ

12 закладів

(14 примі-

щень)

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

513,9

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

5. Приведення  у  від-

повідність  до  норм

шляхів  евакуації

(протипожежні

двері)

6 шт.

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

50,9

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

6. Придбання

аварійних  світи-

льників  для  примі-

щень, які можна ви-

користати  як  захи-

сні споруди

14 шт.

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

4,8

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

7. Придбання

ємкостей  для води:

(60 л, 40 л, 20 л)

15 шт.

(5+3+7)

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

3,1 Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

8. Придбання  світло-

вих показчиків «Ви-

хід»:

-  без  підключення

аварійного  живлен-

ня;

-  зі  світлозвуковим

оповіщувачем

27 шт.

(14 шт.

13 шт.)

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

2,1

3,5

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

9. Забезпечення

справного  стану

електрообладнання

управління  освіти,

молоді  та  спорту

придбання: 

-електровимикачів;

- електророзеток; 

-  автоматичних

вимикачів 16 А; 

- розподільні короб-

ки  бокса  під  авто-

матичними вимика-

чами; 

-  енергозберігаючі

лампи освітлення.

8 шт.,

5 шт.,

2 шт.

2 шт.

10 шт.

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

1,3 Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

10. Навчання

операторів  ко-

44 особи

(40+4)

Управління осві-

ти, молоді та 

15,0

(по 2 розцінкам)

Бюджет 

об’єднаної те-



телень,  працюючих

на газі

спорту риторіальної 

громади

11. Навчання  кочегарів

котелень на твердо-

му паливі

56 осіб

(52+4)

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту

23,6

(по 2 розцінкам)

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

12. Навчання  з  питань

охорони  праці,

правил  безпеки  си-

стеми  газопостача-

ння:

-  керівників  закла-

дів освіти;

-завідувачів

господарством.

5 осіб

3 особи

2 особи

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту,

1,8

1,1

0,7

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

13. Навчання  на  групу

допуску  з

електробезпеки:

-керівників закладів

загальної  середньої

освіти;

-завідувачів

господарствами;

-спеціалістів

управління  освіти,

молоді та спорту

34 особи

5 осіб

24 особи

5 осіб

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту 

15,4

2,3

10,8

2,3

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

14. Навчання  з  питань

цивільного захисту:

-  на  обласних  ку-

рсах;

- на міських курсах;

10 осіб:

5 осіб

5 осіб

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту, керівни-

ки закладів зага-

льної середньої 

освіти

3,5

2,4

1,1

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади

15. Підписка  на  спеці-

альні  журнали  для

служби  з   охорони

праці  і  безпеки

життєдіяльності 

Для  управління
освіти,  молоді  та
спорту:
-  «Довідник  спеці-

аліста  з  охорони

праці»  (індекс

49575)

-«Безпека життєдія-

льності»  (індекс

49092)

-«Надзвичайна  си-

туація»  (індекс

60055)

Для ЗНЗ:
-  «Довідник  спеці-

аліста  з  охорони

праці»;

-«Надзвичайна  си-

1 примі-

рник

1 примі-

рник

1 примі-

рник

5 примірн.

Управління осві-

ти, молоді та 

спорту 

2,0

2,7

1,0

10,2

Бюджет 

об’єднаної те-

риторіальної 

громади



туація»;

Для ДНЗ:
-«Безпека життєдія-

льності»;

-«Надзвичайна  си-

туація»;

2 примірн.

3 примірн.

1 примі-

рник

2,0

8,1

1,0

16. Масляний  радіатор

для  управління

освіти,  молоді  та

спорту

1 шт. Управління осві-

ти, молоді та

спорту

1,5 Місцевий бю-

джет

Всього: 780,6

Розроблено відділом освіти

Лиманської міської ради

Начальник відділу освіти                        Н.В. Печатнікова

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц


