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Про підсумки проведення 
громадського огляду-конкурсу 
стану умов і охорони праці в 
установах і закладах освіти 
Львівської області за 2015 рік 

На виконання спільної постанови колегії Міністерства освіти і науки 
України і президії Центрального комітету профспілки працівників освіти і 
науки України від 23.01.2013 р. та з метою поліпшення належних, безпечних 
умов праці і навчання відповідно до вимог законодавства з охорони праці, 
попередження травматизму, професійних захворювань, підвищення 
відповідальності посадових осіб за дотримання правил безпечної праці та 
навчання, активізації роботи щодо виховання у працівників відповідальності за 
дотримання правил безпечної праці та навчання, збереження життя і здоров'я 
учасників навчально-виховного процесу у 2015 році проведено громадський 
огляд-конкурс стану умов і охорони праці в установах, закладах освіти 
Львівської області. 

Розглянувши матеріали, представлені районними (міськими) органами 
управління освітою, керівниками навчальних закладів спільно з відповідними 
радами, комітетами профспілки обласна оглядова комісія відзначає наступне. 

До оглядової комісії поступили матеріали про проведення огляду- 
конкурсу з Буського, Миколаївського, Перемишлянського, Радехівського, 
Жидачівського, Камянко-Бузького, Золочівського, Мостиського районів, 
Шевченківського району м.Львова, Новояворівського вищого професійного 
училища та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. 

Комісія відзначає, що в зазначених органах управління освітою та 
представлених навчальних закладах проводиться постійна робота, спрямована 
на покращення умов праці і навчання, виконання вимог закону України «Про 
охорону праці». Питання охорони праці, попередження травматизму серед 
працюючих і інших учасників навчально-виховного процесу, звіти про 
виконання колдоговірних зобов'язань з охорони праці розглядаються на 
засіданнях педагогічних рад і ректоратів, зборах трудових колективів, 
засіданнях профкомів, колегіях органів управління освітою. 



Проводиться навчання з охорони праці, перевірка знань з цих питань 
посадових осіб, та всіх працівників навчальних закладів а також навчання з 
охорони праці і безпеки життєдіяльності учнів та студентів. Працівники 
навчальних закладів своєчасно проходять обов'язковий періодичний медичний 
огляд. 

Щорічно проводиться аналіз стану травматизму серед працюючих і учнів, 
здійснюються заходи щодо їх попередження. 

З метою підвищення відповідальності працівників за дотримання вимог 
безпеки на робочих місцях, попередження виробничого травматизму 
проводяться інструктажі. Журнали реєстрації інструктажів, інструкції з 
охорони праці приведено у відповідність до нормативних документів, посадові 
інструкції містять блок питань з охорони праці. 

В профспілкових організаціях на засіданнях виборних органів затверджені 
комісії з охорони праці, представники профспілки з питань охорони праці, а 
також положення про їх діяльність. 

Громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці сприяє розвитку 
творчої ініціативи працівників, покращенню умов безпеки праці та навчання, 
зниженню захворюваності і травматизму. 

Разом з тим, оглядова комісія констатує, що окремі органи управління 
освітою та відповідні ради профспілки, адміністрації і профспілкові комітети 
вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, професійно-технічних 
закладів освіти усунулись від виконання спільної постанови Колегії 
Міністерства освіти і науки України та Центрального комітету профспілки 
працівників освіти і науки України від 23.01.2013 р. і не направили своїх 
матеріалів для участі в огляді-конкурсі. 

Розглянувши пропозиції обласної оглядової комісії (додаток №1), колегія 
Департаменту з питань освіти і науки та президія Львівської обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ: 
1. Визнати переможцями обласного огляду-конкурсу та нагородити 
грамотами і грошовими преміями колективи, які домоглися високих 
показників у створенні безпечних умов праці і навчання: 
І категорія - дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади: 

1 місце – ЗОШ № 23 Шевченківського району м.Львова, дошкільний 
навчальний заклад «Казка» с.Ожидів Буського району 
2 місце – Задвірнянська ЗОШ І- І І І   Буського району  
3 місце – Великоколоднівський НВК «ЗОШ І- І І І  –  ДНЗ»  
Камянка-Бузького району 

 
П категорія - професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні 

заклади І-ІІ рівнів акредитації: 
1 місце - переможець не визначений 
2 місце - переможець не визначений 
3 місце - Новояворівське вище професійне училище 

III категорія - вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації: 
1 місце - переможець не визначений 



2 місце - Дрогобицький державний педагогічний університет  імені 
Івана Франка 
3 місце - переможець не визначений 

2. Для заохочення переможців встановити грошові премії обласної організації 
Профспілки і грамоти Департаменту освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації: 

за І місце - 1000 грн.; 
за II місце - 800 грн.; 
за III місце - 600 грн. 

3. Скерувати в Центральну оглядову комісію пропозиції про відзначення 
колективів при підведенні підсумків Всеукраїнського огляду-конкурсу: 

I категорія – ЗОШ № 23 Шевченківського району м.Львова,  
    дошкільний навчальний заклад «Казка» Буського району  
II категорія - переможець не визначений; 
III категорія - переможець не визначений. 

4. Завідувачу фінансовим відділом обласної організації профспілки 
Березовській Г. П. здійснити відповідні виплати переможцям згідно цієї 
постанови. 

5. Завідувачам (начальникам) районних, міських відділів (управлінь) освіти, 
головам районних та міських організацій профспілки працівників освіти і 
науки України, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІУ 
рівнів акредитації, директорам професійно-технічних навчальних закладів 
спільно з комітетами профспілки активізувати роботу щодо участі у 
Всеукраїнському огляді-конкурсі у 2016 році відповідно до Положення про 
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в 
установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України. 

6. Контроль за виконанням постанови покласти на постійно діючу комісію з 
охорони праці обласної організації профспілки, та заступника директора 
Департаменту освіти і науки Тура О.Т 

 
 


