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НАКАЗ 
 

від  12  квітня 2021 року         № 175/о 

 

Про організацію і проведення 

Тижня знань безпеки життєдіяльності, 

Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту 

 

На виконання спільного наказу управління Державної служби України              

з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та управління освіти і науки, 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 червня 2020 року             

№ 91/294-од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах 

освіти області у 2020/2021 навчальному році, з метою формування в учасників 

освітнього процесу свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, опанування 

ними життєвих навичок безпечної поведінки в повсякденному житті та в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити робочу комісію з підведення підсумків проведення Тижня 

знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти міста у складі: 

Голова комісії: ТКАЧЕНКО А. В., методист відділу методичного забезпечення                  

                                                       кадрової політики управління освіти; 

Члени комісії: ЖУРАВЛЬОВА О. В., спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти; 

                                ТКАЧ А.  В., спеціаліст І категорії відділу юридичного та  

                                             фінансового забезпечення управління освіти; 

               ЧЕЛІДЗЕ О. В., методист відділу методичного забезпечення        

                                                                       кадрової політики управління освіти. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) забезпечити проведення у підпорядкованих закладах Тижня знань безпеки 

життєдіяльності на тему «Безпека людини в небезпечних ситуаціях»                             

з 26 по 30 квітня 2021 року в рамках якого провести День цивільного захисту  

(передбачивши можливість, у разі погіршення епідемічної ситуації, проведення 

заходів в онлайн режимі); 
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2) висвітлювати хід Тижня та розміщувати відповідні матеріали на сайтах 

закладів освіти; 

3) надіслати інформацію про проведення Тижня управлінню освіти                             

до 05 травня 2021 року. 

3. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

1) забезпечити проведення Тижня безпеки дитини, під час якого провести 

практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень закладу; 

2) висвітлювати хід Тижня та розміщувати відповідні матеріали на сайтах 

закладів освіти; 

3) надіслати інформацію про проведення Тижня управлінню освіти                             

до 05 травня 2021 року. 

4. Робочій комісії підбити підсумки проведення Тижня, визначити 

найкращих учасників. 

5. Методисту відділу методичного забезпечення кадрової політики 

управління освіти Андрію ТКАЧЕНКУ : 

1) забезпечити надання консультацій та вивчень  під час проведення Тижня в 

закладах освіти; 

2) надіслати кращі матеріали комунальному закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(науково-методична лабораторія основ здоров'я, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці) до 07 травня 2021 року 
3) узагальнювати кращий досвід роботи закладів освіти міста з проведення Тижнів 

знань безпеки життєдіяльності та розміщувати їх на сайті управління освіти Міської 

ради міста Кропивницького. 

        5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти Євгена СЕРОПЯНА. 

 

 

 

Начальник управління освіти    Лариса КОСТЕНКО 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Ткаченко 35 83 49  

 

 


