
ЛИМАНСЬКА

____19.02.2020____                                                                           

 

Про попередній розгляд

рішення міської ради

виконання Програми «Поліпшення

праці, пожежної та техногенної

навчання учасників освітнього

в закладах освіти Лиманської

територіальної громади

роки у 2019 році»  

         

            Попередньо розгля

Програми «Поліпшення умов

учасників освітнього процесу

територіальної громади

Закону України «Про місцеве

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Внести на розгляд міської

«Поліпшення умов праці

освітнього процесу в закладах

громади» на 2019-2024 роки

2. Контроль за виконанням
голови Гамаюнову Ю.М

 

 

 

Міський голова                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

____                                                                           №

м. Лиман 

попередній розгляд проєкту 

міської ради  «Про хід 

Програми «Поліпшення умов 

пожежної та техногенної безпеки, 

учасників освітнього процесу 

освіти Лиманської об’єднаної 

територіальної громади» на 2019-2024 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради

Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної

освітнього процесу в закладах освіти Лиманської

територіальної громади» на 2019-2024 роки у 2019 році», кер

України Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий

розгляд міської ради проєкт рішення «Про хід виконання

умов праці, пожежної та техногенної безпеки, навчання

процесу в закладах освіти Лиманської об’єднаної

2024 роки у 2019 році». 

за виконанням даного рішення покласти на заступника

Гамаюнову Ю.М. 

голова                                                                               П Ф

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____                                                                           №__48____    

міської ради «Про хід виконання 

техногенної безпеки, навчання 

освіти Лиманської об’єднаної 

», керуючись статтею 52 

Україні», виконавчий комітет 

Про хід виконання Програми 

техногенної безпеки, навчання учасників 

Лиманської об єднаної територіальної 

покласти на заступника міського 

                                                                               П.Ф. Цимідан 



ЛИМАНСЬКА

_________________                  

Про хід виконання

«Поліпшення умов праці

техногенної безпеки

учасників освітнього процесу

освіти Лиманської

територіальної громади

роки у 2019 році 

 

Заслухавши  інформацію

Лиманської міської ради Діденко

умов праці, пожежної та

процесу в закладах освіти

2024 роки у 2019 році

20.12.2018 № 7/58-2723, 

самоврядування в Україні

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника

ради Діденко Н.М. про

пожежної та техногенної

закладах освіти Лиманської

у 2019 році прийняти до відома

2. Управлінню освіти, молоді

зусилля на виконання Програми

безпеки, навчання учасників

об’єднаної територіальної

3. Контроль за виконанням

освіти, охорони здоров я

соціального захисту населення

фінансів, бюджету, соціально

регуляторної політики (Коломацький

Ю.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

_________________                                                                                

м. Лиман 

виконання Програми 

умов праці, пожежної та 

безпеки, навчання 

освітнього процесу в закладах 

Лиманської об’єднаної 

ьної громади» на 2019-2024 

Заслухавши інформацію начальника управління освіти

міської ради Діденко Н.М. про хід виконання Програми

пожежної та техногенної безпеки, навчання учасників

закладах освіти Лиманської об’єднаної територіальної

році, затвердженої рішенням Лиманської

2723, керуючись статтею 26 Закону України

аїні», міська рада 

начальника управління освіти, молоді та спорту Лиманської

Н М про хід виконання Програми «Поліпшення

техногенної безпеки, навчання учасників освітнього

освіти Лиманської об’єднаної територіальної громади

прийняти до відома. 

Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської

виконання Програми «Поліпшення умов праці, пожежної

навчання учасників освітнього процесу в закладах

територіальної громади» на 2019-2024 роки у 2020 році

за виконанням даного рішення покласти на постійну

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, у

захисту населення (Демидова), постійну комісію з питань

бюджету соціально-економічного розвитку, інвестиційної

політики (Коломацький) та заступника міського

голова                                                                                     

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                              №___________ 

управління освіти, молоді та спорту 

виконання Програми «Поліпшення 

навчання учасників освітнього 

територіальної громади» на 2019-

Лиманської міської ради від 

Закону України «Про місцеве 

молоді та спорту Лиманської міської 

Програми Поліпшення умов праці, 

учасників освітнього процесу в 

територіальної громади» на 2019-2024 роки 

Лиманської міської ради спрямувати 

праці пожежної та техногенної 

в закладах освіти Лиманської 

роки у 2020 році. 

покласти на постійну комісію з питань 

та спорту, у справах молоді та 

комісію з питань планування, 

розвитку інвестиційної діяльності та 

упника міського голови Гамаюнову 

                                                                                     П.Ф. Цимідан 



Інформація 

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради про хід 

виконанняПрограми «Поліпшення умов праці, пожежної та техногенної безпеки, 

навчання учасників освітнього процесу в закладах освіти Лиманської об’єднаної 

територіальної громади» на 2019-2024 роки у 2019 році   

 
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, 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 умовами праці», зі змінами від 05.10.2016, 

ПостановаКабінету 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», управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради про проведену роботу згідно Програми 

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

освітнього процесу в закладах освіти Лиманської об’єднаної територіальної 

громади» на 2019-2024  роки, яка затверджена рішенням Лиманської міської ради 

20.12.2018 № 7/58-2723, повідомляє наступне: 

В закладах освіти визначені відповідальні особи за охорону праці, безпеку 

життєдіяльності, пожежну та електробезпеку. Протягом навчального року 

видаються накази, що регламентують роботу закладу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, виробничої санітарії, попередження травматизму, як виробничого 

так і в побуті, покращення стану пожежної безпеки. 

Між адміністраціями та профспілками закладів освіти укладені колективні 

договори. В колективному договорі включений розділ «Охорона праці» та 

Комплексні заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. 

Також з метою запобігання виробничого травматизму, засвоєння потрібних 

знань нормативно-правових актів з охорони праці і здоров’я, пожежної і 

техногенної безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, поводження в 

надзвичайних ситуаціях з різними категоріями працівників закладів освіти 

управлінням  освіти, молоді та спорту  організовані і проведені навчання з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, на групу допуску з електробезпеки, 

цивільного захисту.  



З метою урегулювання відносин між управлінням освіти, молоді та спорту і 

працівниками закладів у реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільги та 

компенсації за роботу в несприятливих умовах праці та згідно з Порядком 

проведення атестації робочих місць за умовами праці в  закладах освіти за 

результатами  атестації  робочих місць за умовами праці встановлені пільги щодо 

доплат та додаткових відпусток працівникам за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці. 

Комісіями закладів освіти перевірено стан та умови навчання учнів в 

кабінетах з підвищеною небезпекою, дотримання санітарно-гігієнічного стану 

приміщень, умови праці та дотримання вимог  безпеки працівниками. 

В закладах освіти запроваджено адміністративно-громадський контроль 

щодо питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

На засіданнях колегії, нарадах директорів, їх заступників та в закладах освіти 

заслуховуються питання щодо стану роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної, техногенної безпеки та приймаються управлінські 

рішення. 

Для поліпшення умов праці, протипожежного стану закладів освіти,були 

проведені у 2019 році наступні заходи: 

- укладені договори на технічне обслуговування пожежної сигналізації в 2019 

році для ЗОШ № 3 на суму – 14228,40 грн., для ДНЗ № 2 на суму – 7377,84 грн.; 

- проведено обробку дерев’яних конструкцій дахового перекриття 

вогнезахисним складом Рубцівської, Шандриголівської ЗОШ, Ямпільського НВК, 

Лозівського НВК, ДНЗ с-ща Зарічне на загальну суму – 215055,29 грн.; 

- придбано протипожежне обладнання (вогнегасники, доукомплектація 

пожежних щитів) на суму - 105300,00 грн.; 

- проведено вимір опору заземлення на суму - 45120,50 грн.; 

- встановлено протипожежні сертифіковані двері в щитовій та люк до горища 

у Зарічненській ЗОШ I-III ступенів на суму 15486,46 грн.; 

- закуплено 221 шт. протигазів ГП-7 для закладів освіти на суму - 143650,00 

грн.; 

- проведено перезарядку та технічне обслуговування вогнегасників на суму – 

34785,00 грн.; 

- придбано світильники із захисними ковпаками та енергозберігаючі лампи 

на суму – 227610,10 грн.; 

- облаштованоблискавкозахист у ДНЗ № 6 на суму 65392,00 грн.; 

- проведено навчання кочегарів та операторів котелень – 61800,00 грн.; 

- проведено навчання з електробезпеки на суму 22140,00 грн.; 

- проведено навчання з цивільного захисту на суму 4792,08 грн.; 

- придбано журнали з ОП, ПБ та ЦЗ для закладів освіти на суму 13464,00 

грн. 

Загальна сума виділених коштів із місцевого бюджету на ці заходи становить 

976201,67грн. 

 

 

Начальник управління                                                       Надія ДІДЕНКО 
 

Медяник Катерина Геннадіївна 

0508546098 


