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Про затвердження Програми

«Поліпшення умов праці, пожежної

та техногенної безпеки, навчання

учасників освітнього процесу в

закладах освіти Лиманської

об’єднаної територіальної громади» 

на 2019-2024 роки  

З  метою  удосконалення  роботи  закладів  освіти  на  території  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади  щодо  питання  безпечних  і  нешкідливих  умов

праці,  безпеки  життя  і  здоров’я  здобувачів  освіти  під  час  освітнього  процесу,

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

безпеки  життєдіяльності,  пожежної  та  техногенної  безпеки,  у  відповідності  до

нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та на їх виконання, а

саме:  «Правила  пожежної  безпеки  в  Україні  для  навчальних  закладів  та  установ

системи освіти України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України

№ 974 від 15.08.2016 р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 р.

за № 1229/29359; «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  умовами  праці»,  зі  змінами  від  05.10.2016  Постанова Кабінету  Міністрів

України №  741;  «Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників

освітнього  процесу  в  установах  і  закладах  освіти»,  затвердженого  наказом

Міністерства  освіти  і  науки  України  від  26.12.2017   №  1669,  зареєстрованим  в

Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552; 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 Україні», міська рада   



ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  «Поліпшення  умов  праці,  пожежної  та  техногенної

безпеки, навчання учасників освітнього процесу в закладах освіти Лиманської

об’єднаної територіальної громади» на 2019-2024роки (додається).

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

фінансування  Програми  при  формуванні  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади на 2019-2024роки. 

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

надавати  до  міської  ради  інформацію  про  хід  виконання  Програми

«Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної безпеки, навчання учасників

освітнього  процесу  в  закладах  освіти  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади» на 2019-2024роки.

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 регулярної політики (Коломацький) та заступника

міського голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова                                                                                            П.Ф. Цимідан

 



                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              Рішенням Лиманської міської ради

                                                              від ____________ № ___________

Програма
«Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної безпеки, навчання

учасників освітнього процесу в закладах освіти Лиманської об’єднаної
територіальної громади» на 2019-2024роки 

I. Загальна частина

З  метою  удосконалення  роботи  щодо  вирішення  питань  безпечних  і

нешкідливих умов праці, безпеки життя і здоров’я здобувачів освіти,  відповідності

вимогам  правил  охорони  праці,  пожежної  та  техногенної  безпеки,  запобігання

травматизму розроблена Програма «Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної

безпеки,  навчання  учасників  освітнього  процесу  в  закладах  освіти  Лиманської

об’єднаної територіальної громади» на 2019-2024роки. (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 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  умовами  праці»,  зі  змінами від  05.10.2016,  Постанова Кабінету  Міністрів

України №  741;  «Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників

освітнього  процесу  в  установах  і  закладах  освіти»,  затвердженого  наказом

Міністерства  освіти  і  науки  України  від  26.12.2017   №  1669,  зареєстрованим  в

Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552; «Правил пожежної безпеки

в Україні для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених

наказом Міністерства освіти і науки України № 974 від 15.08.2016 р., зареєстрованих

в  Міністерстві  юстиції  України  08.09.2016  р.  за  №  1229/29359  та  ряду  чинних

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

життєдіяльності.

Управління освіти, молоді та спорту забезпечує:

- координацію  діяльності  закладів  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 освіти.



Розробка  Програми  обумовлена  необхідністю  створення  та  забезпечення

належних безпечних умов праці, навчання та запобігання виробничому травматизму

працівників  та  дитячому  під  час  освітнього  процесу,  запобігання  виникнення

надзвичайної ситуації.

II. Мета та основні завдання Програми

Основна мета Програми – створення та забезпечення належних безпечних умов

праці,  навчання  учнів  та  вихованців  основам  безпеки,  запобігання  виробничому

травматизму  працівників  та  дитячому  під  час  освітнього  процесу,  запобігання

виникнення надзвичайної ситуації.

Основними завданнями Програми є:

- комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці в закладах освіти.

- Формування сучасного безпечного виробничого середовища.

- Мінімізація ризиків дитячого, виробничого травматизму та аварій.

- Необхідність  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  щодо

виконання заходів з поліпшення протипожежного стану.

- Придбання  необхідних  засобів  для  ефективного  управління,  оновлення

технологічного процесу.

Метою Програми є:

- Удосконалення існуючої системи охорони праці в закладах освіти.

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

виробничого  середовища  і  з  профілактики  травматизму  невиробничого

характеру в закладах освіти.

- Забезпечення виконання вимог чинного законодавства та нормативно-правових

актів з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

III. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- Поступового  збільшення  фінансових  заходів  щодо  забезпечення  безпеки

життєдіяльності в закладах освіти.

- Виконання Комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та

підвищення існуючого рівня охорони праці керівниками закладів освіти, ст. 13

Закону України «Про охорону праці».

- Модернізації системи управління охороною праці.

- Створення належних,  безпечних умов праці  і  навчання учасників  освітнього

процесу.

- Запобігти  травмуванню  під  час  освітнього  процесу  працівників,  учнів,

вихованців.

- Забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу.

- Підвищити рівень охорони праці, безпеки життєдіяльності.



IV. Основні заходи Програми

Організаційно-методичне забезпечення:

- Приведення власних нормативно-правових документів з охорони праці закладів

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

куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності з метою підвищення рівня

обізнаності працівників і учнів щодо запобігання травматизму, надзвичайних

ситуацій.

Організація безпечного середовища:

- Упорядкування територій закладів 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 учасниками освітнього

процесу вимог правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

V. Фінансування Програми

Фінансування  Програми  здійснюється  з  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної 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  головним

розпорядником коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

VI. Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми на 2019-2024роки наведено у додатку 1.


