
 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
м. Київ 

 

Від «_21_» ____02__ 2011___ р.         № 37 

 

 

Про планове навчання і перевірку знань 

працівників Головного управління освіти 

і науки, районних управлінь освіти, 

навчальних закладів міста Києва з питань 

безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до законів України «Про освіту» (ст. 26), «Про охорону праці» 

(ст.18), «Про пожежну безпеку» (ст. 8), «Про дорожній рух» (ст. 20), «Про Цивільну 

оборону України» (ст. 8), «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (ст. 21), 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,  

наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2009 № 1193 «Про планове 

навчання і перевірку знань працівників установ, закладів, організацій і підприємств 

освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності» і інших законодавчих актів про 

безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу  
 

                                                     Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності 

працівників Головного управління освіти і науки, районних управлінь освіти, 

навчальних закладів міста Києва до 25.04.2011 року. 
 

2. Затвердити склад Постійно діючої комісії Головного управління освіти і науки з 

навчання і перевірки знань працівників Головного управління освіти і науки, 

районних управлінь освіти, навчальних закладів міста Києва з питань безпеки 

життєдіяльності (охорона праці, здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека 

дорожнього руху, цивільна оборона, епідемічне благополуччя населення, 

поводження при надзвичайних ситуаціях тощо) (додаток 1). 

 

3. Затвердити план – графік проведення навчання і перевірки знань працівників 

Головного управління освіти і науки, районних управлінь освіти, навчальних 

закладів міста Києва з питань безпеки життєдіяльності (додаток 2). 
 



4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, 

керівникам навчальних закладів міста Києва провести навчання і перевірку 

знань з питань безпеки життєдіяльності працюючих до 25.04.2011 року. Про 

результати інформувати Головне управління освіти і науки до 29.04.2011 року. 
 

5. Головному спеціалісту відділу матеріально – технічного та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення Чераньовій О.О. забезпечити виконання заходів 

щодо організації перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності працівників 

Головного управління освіти і науки, районних управлінь освіти, навчальних 

закладів міста Києва з питань безпеки життєдіяльності. 
 

6. Відділу матеріально – технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

(Баглай Ю. Г.) розмістити цей наказ на сайті Головного управління освіти і 

науки. 
 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Начальник                                                                                           В. Горюнова 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Головного управління освіти 

і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від  «____» ____________ № _____ 
 

 

Склад 

Постійно діючої комісії Головного управління освіти і науки  з навчання і перевірки 

знань працівників Головного управління освіти і науки, районних управлінь освіти, 

навчальних закладів міста Києва з питань безпеки життєдіяльності (охорона праці, 

здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільна оборона, 

епідемічне благополуччя населення, поводження при надзвичайних ситуаціях тощо) 
 

 

1.  Челомбітько 

Вікторія Юріївна 

голова комісії, перший заступник начальника 

Головного управління освіти і науки 

2. Чераньова 

Ольга Олександрівна 

заступник голови комісії, головний спеціаліст 

відділу матеріально – технічного та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 
   

Ч л е н и  к о м і с і ї 
 

3. Кучинський 

Микола Сигізмундович 

– заступник начальника – начальник відділу 

професійно – технічної освіти 

4.  Фіданян 

Олена Григорівна 

– заступник начальника управління навчальних 

закладів – начальник відділу загальної середньої 

освіти та правового захисту дітей 

5.  Зозуля  

Володимир Петрович 

– головний спеціаліст відділу професійно-технічної 

освіти 

6.  Трофименко 

Олександр Миколайович 

– заступник голови Київської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки України (за 

згодою) 

7. Журавський 

Віктор Михайлович 

– начальник відділу з питань охорони праці 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (за 

згодою) 

8.  Представник територіального управління Держгірпромнагляду по Київській 

області та місту Києву (за згодою) 

9. Представник Головного управління МНС України в м. Києві (за згодою) 

10. Представник управління Державної автомобільної інспекції  Головного 

управління МВС України в м. Києві (за згодою)  

11.  Представник Київської міської санітарно – епідеміологічної станції (за згодою)  

12. Представник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (за згодою) 

13. Представник комунальної аварійно – рятувальної служби (Київської служби 

порятунку) (за згодою) 
 

 



Додаток 2 

до наказу Головного управління освіти 

і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від  «____» ____________ № _____ 

 

 
ПЛАН-ГРАФІК 

 

проведення навчання і перевірки знань працівників Головного управління освіти і 

науки, районних управлінь освіти, навчальних закладів міста Києва з питань безпеки 

життєдіяльності  

 

Назва 

організацій, 

установ 

Найменування 

посад керівних 

кадрів та 

спеціалістів, що 

підлягають 

перевірці знань 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

Головне 

управління 

освіти і науки 

1. Працівники 

ГУОН 

02.03.2011 

10.00 

Головне 

управління 

освіти і науки,  

каб.407  

(бульв. Тараса 

Шевченка, 3) 

 

Челомбітько В.Ю., 

Чераньова О.О. 

тел. 279-15-87 

Районні 

управління 

освіти  

1. Начальники 

районних 

управлінь 

 

2. Заступники 

начальників 

управлінь, які 

ведуть питання 

безпеки 

життєдіяльності 

 

3. Спеціалісти 

управлінь, на 

яких покладена 

відповідальність 

за безпеку 

життєдіяльності 

 

4. Керівники 

навчальних 

закладів 

10.03.2011 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

25.04.2011 

 

СШ  № 47 

(вул. П. 

Лумумби, 

14/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челомбітько В.Ю., 

Чераньова О.О. 

тел. 279-15-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальники 

районних управлінь 

 



5. Працівники 

навчальних 

закладів 

 

 

Керівники  

навчальних закладів 

 

 

Навчальні 

заклади 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади міста 

Києва 

1. Керівники 

закладів 

 

2. Заступники 

керівників, на 

яких покладена 

відповідальність 

за безпеку 

життєдіяльності 

 

3. Спеціалісти 

закладів, які 

ведуть питання  

безпеки 

життєдіяльності 

10.03.2011 

14.00 

СШ  № 47 

(вул. П. 

Лумумби,14/21) 

Челомбітько В.Ю. 

Чераньова О.О. 

тел. 279-15-87 

Професійно – 

технічні 

навчальні 

заклади 

1. Керівники 

закладів 

 

2. Заступники 

керівників, на 

яких покладена 

відповідальність 

за безпеку 

життєдіяльності 

 

3. Спеціалісти 

закладів, які 

ведуть питання  

безпеки 

життєдіяльності 

  

4. Викладачі з 

охорони праці 

до 

01.04.2011 

Відділ 

професійно-

технічної 

освіти 

(вул.  Артема, 

24) 

Кучинський М.С. 

Зозуля В.П. 

 

 
 

 


