
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З

У,

Про посилення заходів безпеки 
в закладах освіти міста Києва

На виконання доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана від 
24.05.2018 № 19588/1/1-18, рекомендацій та листа Міністерства освіти і науки 
України від 22.05.2018 № 1/9-331, доручення постійної комісії Київської міської 
ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту від 24.05.2018 № 10/61 та з 
метою здійснення заходів безпеки в місцях перебування дітей дошкільного віку, 
учнів і студентської молоді:

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій:

1.1. Провести організаційно-правові заходи щодо посилення охорони та безпеки 
у закладах освіти.

1.2. Взяти під особистий контроль питання проведення заходів безпеки, 
збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

2. Керівникам закладів освіти:
2.1. Провести комплекс профілактичних заходів з організації забезпечення 

збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
2.2. Постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з учасниками 

освітнього процесу щодо правил безпечної поведінки із залученням 
працівників правоохоронних органів.

2.3. Розмістити в інформаційних куточках закладів освіти та розповсюдити серед 
учасників освітнього процесу правила дій у надзвичайних ситуаціях, 
пам’ятки про правила поводження з підозрілими предметами тощо.

2.4. Посилити пропускний режим та обмежити доступ на територію закладів 
освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі.



2.5. Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень закладів освіти 
отруйних речовин, вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть 
становити загрозу життю та безпеці дітей і працівників.

2.6. Перевірити та поновити об’єктові інструкції про невідкладні дії учасників 
освітнього процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.7. Провести цільовий інструктаж із сторожами (працівниками охорони) з 
правил охорони приміщень і території закладів освіти, безпеки 
життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій.

2.8. Щоденно проводити обстеження будівлі та території закладів освіти з метою 
своєчасного виявлення підозрілих предметів та сторонніх осіб, забезпечити 
оперативне інформування правоохоронних органів у разі їх виявлення.

2.9. Забезпечити своєчасне інформування управлінь освіти районних в місті 
Києві державних адміністрацій та Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту про надзвичайні ситуації у разі їх виникнення.

3. Покласти персональну відповідальність за виконання цього наказу на 
начальників управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій та керівників закладів освіти.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту О. Фіданян


