НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від

____

2 0 року
м.Кропивницький
Про забезпечення готовності
закладів освіти області до
погіршення погодних умов

На виконання протоколу Віце-прем’ср-міністра України — Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства щодо забезпечення
готовності органів управління та формувань цивільного захисту центральних і
місцевих органів виконавчої влади до реагування на надзвичайні ситуації в зимовий
період від 29 грудня 2016 року № 2, пункту 9.20. ДсанПіНу 5.5.2.008-01
“Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу”, протоколу позачергового засідання обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 5 січня
2017 року № 1 та у зв’язку з надходженням Циклону, прогнозуванням зниження
температури повітря, ожеледиці, хуртовини
НАКАЗУЮ:

1.
Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських ра
об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування,
вищих та професійно-технічних навчальних закладів:
1)
заборонити виїзд шкільних автобусів, інших траспортних засобів, яким
планувалось здійснення екскурсійних поїздок до поліпшення погодних умов;
2) забезпечити організацію повноцінного режиму життєдіяльності навчальних
закладів із цілодобовим перебуванням дітей (гуртожитки професійно-технічних
навчальних закладів, загальноосвітні, спеціальні, санаторні школи-інтернати), зокрема
забезпечити продуктами харчування, медичними препаратами;
В) дітей, які тимчасово перебувають у ізоляторах шкіл-інтернатів доправити до
закладів охорони здоров'я;
4) забезпечити безперебійну роботу систем теплозабезпечення підпорядкованих
навчальних закладів, утримання у постійній готовності обладнання, інвентарю для дій
в умовах різкого зниження температури повітря;
5) вжити всебічних заходів щодо забезпечення прибирання територій
навчальних закладів від снігу і накриження, очищення тротуарів, які розташовані на
території навчального закладу, посипання їх пісковою-соляною сумішшю;
6) забезпечити своєчасне очищення покрівель будівель і споруд навчальних
закладів від снігу та бурульок і огородження небезпечних місць (накопичення снігу на
покрівлях) із урахуванням траєкторії можливого падіння бурульок і снігових
накрижень;
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7) забезпечити готовність до експлуатації автономних та аварійних джерел
енергопостачання та, у випадку знеструмлення населених пунктів, забезпечити
оперативне залучення аварійно-ремонтних бригад;
8) забезпечити інформування учасників навчально-виховного процесу
щодо прогнозів, попереджень стосовно погіршення гідрометеорологічних умов,
оповіщення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та оперативного
прийняття рішень щодо дій у складних погодних умовах, надзвичайних
ситуаціях;
9) провести цільовий інструктаж працівників служб охорони, чергових,
відповідальних
осіб
за
експлуатацію
опалювальних
систем
і
електронагрівальних установок, обслуговуючого персоналу;
10) забезпечити проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з
учнями: щодо попередження випадків переохолодження та обморожування,
дотримання правил пожежної та електробезпеки, безпеки дорожнього руху під
час ожеледиці, правил поведінки на водоймах, укритих льодом, а також щодо
поведінки в умовах низьких температур, навчання з надання до-медичної
допомоги у таких випадках;
11) призупиняти навчально-виховний процес за рішенням органів
місцевої виконавчої влади при зниженні температури повітря до мінус 20
градусів Цельсія при швидкості руху повітря більше 5 м/с при підвищенні
вологості вище 80% для учнів початкових класів та при температурі повітря до
мінус 24 градусів Цельсія — для учнів 5-11 класів, а також при надзвичайних
ситуаціях та організувати навчання учнів шляхом використання елементів
дистанційного навчання, відпрацювання навчальних занять у II семестрі
2016/2017 навчального року тощо;
12) дозволити підвіз шкільними автобусами тільки за умови розчищення
та посипання доріг відповідними службами;
13) скоординувати роботи волонтерських загонів навчальних закладів з
метою допомоги людям похилого віку та поодиноким особам.
2. Начальнику відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації
Кравченко С.В. рекомендувати директору Дитячого оздоровчого табору “Лісова
пісня” Джизі В.П. забезпечити належні умови для організації відпочинку дітей
пільгових категорій у період погіршення погодних умов.
3. При виникненні загрозливих, аварійних та надзвичайних ситуацій
негайно інформувати:
1) підрозділи управління ДСНС в Кіровоградській області за місцем
розташування;
2) управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації за тел.
0669051355, 0682355404 та на електронну адресу: public@osvita.kr-admin.gov.ua

Начальник управління

В. ТАБОРАНСЬКИЙ

