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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-671 від 04 грудня 2020 року 

Керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій, 

закладів вищої освіти, підприємств, 

установ та організацій, що належать 

до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України 

Про посилення протипожежного та 

техногенного захисту об'єктів сфери 

освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

зимових  канікул 

 Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України стурбовано станом пожежної та 

техногенної безпеки об'єктів сфери освіти, а також збільшенням кількості 

випадків виникнення пожеж в приміщеннях закладів освіти та гуртожитків. 

На виконання підпункту 4 пункту 2 та пункту 14 розділу У Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України (далі - заклади та установи), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 

304 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 

1514), зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 14.12.2017 за № 

1512/31380, та з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров'я 

вихованців, учнів та студентів, попередження надзвичайних ситуацій в 

закладах освіти Міністерство освіти і науки України просить належно 

організувати та провести заходи щодо проведення зимових канікул, 

новорічних та різдвяних свят, а саме: 

1) провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) 

протипожежного та технічного стану адміністративних, побутових, 

складських, інших приміщень, гуртожитків, будівель, горищ, підвалів та 

територій, ужити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків; 

2) провести перевірки технічного стану автоматичної сигналізації, 

пожежогасіння, оповіщання про пожежу, внутрішнього і зовнішнього 

пожежного водопостачання щодо можливості їх експлуатації в умовах 

низьких температур, а також забезпечення приміщень об'єктів необхідною 

кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, 

стану шляхів евакуації і запасних виходів, комплектацію пожежних щитів та 



пожежних кран-комплектів, наявності інструкцій з пожежної та техногенної 

безпеки на об'єктах, за необхідністю опрацювати нові інструкції або 

переглянути та доповнити чинні; 

3) організувати проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

здобувачів освіти під час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят 

(зокрема з питань дотримання правил пожежної безпеки, техногенної безпеки 

та безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових 

захворювань, дотримання правил гігієни у період поширення епідемічних 

захворювань, поводження в громадських місцях з незнайомими людьми та 

підозрілими предметами, при користуванні громадським транспортом, 

безпечне перебування біля річок та водоймищ, що вкриті кригою, при 

використанні піротехніки тощо) з реєстрацією у відповідних журналах; 

4) провести позапланові інструктажі з посадовими особами закладів та 

установ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, звернути увагу 

на порядок дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної 

ситуації з реєстрацією у відповідних журналах; 

5) уразі організації урочистих заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят 

із безумовним дотриманням обмежень задля запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2: 

 забезпечити вільний доступ до первинних засобів пожежогасіння в 

приміщеннях святкових залів; 

 не використовувати легкозаймисті прикраси, несправні освітлювальні 

гірлянди, що можуть загорітися, а також ялинки, які не оброблені 

спеціальним розчином; 

 категорично заборонити використання феєрверків, петард, інших 

піротехнічних виробів; 

6) провести роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо правил 

поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків 

переохолодження та обморожень, порядку надання домедичної допомоги 

постраждалим внаслідок нещасних випадків; 

7) видати розпорядчий документ щодо заборони в приміщеннях об'єктів 

експлуатації несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних 

приладів; 

8) перевірити знання загальної інструкції з пожежної та техногенної безпеки 

у працівників охорони, вахтерів та чергових служб об'єктів з питань 

здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду 

територій й приміщень, порядку знеструмлення електромережі та дій у разі 

виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та 

автоматичного пожежогасіння; 

9) перевірити наявність планів евакуації на випадок пожежі або інших 

надзвичайних ситуацій з обов'язковим позначенням маршрутів евакуації, 

місць розташування первинних засобів пожежогасіння та електричних 

щитків, із дублюванням, у разі потреби, англійською мовою; 



10) ужити відповідних заходів реагування на факти порушень чи 

невиконання посадовими особами встановленого протипожежного режиму, 

вимог правил пожежної та техногенної безпеки. 

Принагідно інформуємо, що відповідно до частини третьої статті 52 Кодексу 

цивільного захисту України забезпечення пожежної безпеки суб'єкта 

господарювання покладається на власників та керівників таких суб'єктів 

господарювання. 

Питання щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

зимових канікул тримати на постійному контролі. 

З повагою 

Т. в. о. Міністра                                      Сергій Шкарлет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про запровадження карантинних обмежень 

Лист МОН № 1/9-692 від 15.12.20 року 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-692 від 15 грудня 2020 року 

Керівникам департаментів (управлінь) 

освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій 

Про запровадження 

карантинних обмежень 
Шановні колеги! 

Просимо довести до відома керівників закладів загальної середньої 

освіти, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 року за № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» прийнято рішення, про запровадження в 

Україні з 8 по 24 січня 2021 року посилених карантинних обмежень, зокрема 

у цей час учням заборонено відвідування закладів загальної середньої освіти 

незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та 

спеціальних закладів освіти. 

З огляду на зазначене Міністерство просить вжити всі можливі невідкладні 

заходи, спрямовані на належну організацію освітнього процесу у 

дистанційному форматі в цей період. 

Водночас рекомендуємо розглянути можливість, за потреби, оголошення на 

цей час канікул із врахуванням положень частин третьої та четвертої статті 

10 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

 

З  повагою 

Заступник Міністра                                  Світлана Даниленко 

 

 

 

 

 

http://osvita.ua/legislation/other/78088/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/

