
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  і Н А У К И  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

від Миколаїв № гУ

Про проведення обласного огляду- 
конкурсу стану умов і охорони праці 
в закладах освіти

На виконання вимог Положення про Всеукраїнський громадський огляд- 
конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти 
і науки України, затвердженого постановою колегії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України (Протокол від 23.01.2013 року № 1/6-22) і 
президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (Протокол від 
10.12.2012 року № П-18-3), підпункту 13 пункту 11 Положення про 
департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 
21.06.2018 № 257-р, з метою забезпечення відповідності стану умов праці та 
навчання чинним нормативно-правовим актам з охорони праці, а також 
попередження випадків виробничого травматизму та професійних захворювань 
серед учасників освітнього процесу в закладах освіти Миколаївської області
НАКАЗУЮ:

1. Провести в закладах освіти Миколаївської області Всеукраїнський 
громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці (далі Огляд-конкурс);

термін: з 21.10. до 31.12.2019 року
2. Створити спільну регіональну оглядову комісію (далі - Регіональна 

оглядова комісія) з представників органів управління освітою та виборних 
органів обласної організації профспілки працівників освіти і науки 
Миколаївської області у складі:

голова комісії - Удовиченко О. О. - директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації;

заступник голови комісії - Комісарова Л. О. - заступник директора 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації - начальник управління 
науки, координації діяльності вищої та професійно-технічної освіти і кадрового 
забезпечення;

члени комісії:
Жабоєдов В. В. - провідний інженер з охорони праці комунального закладу 

«Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та
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інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради 
(за узгодженням);

Горогценко В. Ф. - заступник голови Миколаївської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України (за узгодженням);

Джумська Л. В. - методист навчально-методичної лабораторії управління 
розвитком регіональної освіти, відповідальна за охорону праці, цивільний 
захист та протипожежну безпеку Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Миколаївської обласної ради (за 
узгодженням).

3. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських 
рад), об'єднаних територіальних громад,:

1) затвердити спільним рішенням органів управління освітою та 
профспілкових органів склад районних (міських), селищних, сільських 
оглядових комісій (далі - Оглядова комісія);

термін: до 01.11.2019
2) забезпечити проведення у підпорядкованих закладах освіти І етапу 

(початковий) Огляду-конкурсу та підготовку і надання підсумкових матеріалів 
на розгляд до Оглядової комісії.

Термін: до 01.02.2020 року
4. Керівникам закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету, 

закладів вищої освіти:
1) затвердити спільним рішенням керівництва та профспілкових органів 

склад об'єктових оглядових комісій (далі - Оглядова комісія);
термін: до 01.11.2019

2) забезпечити проведення у підпорядкованих закладах освіти І етапу 
(початковий) Огляду-конкурсу та підготовку і надання підсумкових матеріалів 
на розгляд до Регіональної оглядової комісії.

Термін: до 15.02.2020 року
5. Оглядовим комісіям визначити переможців І етапу (початкового) 

Огляду-конкурсу та надати матеріали таких закладів освіти на розгляд до 
Регіональної оглядової комісії для участі у II етапі (регіональний).

Термін: до 15.02.2020 року
6. Під час підготовки та проведення Огляду-конкурсу начальникам відділів 

(управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад), об'єднаних 
територіальних громад, керівникам закладів освіти, що фінансуються з 
обласного бюджету, закладів вищої освіти, відповідним оглядовим комісіям у 
своїй діяльності керуватись вимогами Положення про Всеукраїнський 
громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України, затвердженого постановою колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Протокол від 23.01.2013 
року № 1/6-22) і президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 
(Протокол від 10.12.2012 року № П-18-3), що додається.

Термін: постійно
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7. Підсумкові матеріали Огляду-конкурсу закладів освіти надати до 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 20 лютого 2020 року у 
паперовому вигляді за адресою: вул. Спаська, 29, м. Миколаїв, 54030.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Олена УДОВИЧЕНКО




