
 

 

                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТ. 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  т.2-13-54, zastzosh@i.ua 

 

НАКАЗ 

  

21.01.2022 р.                                                                                          №  

                                                        м. Заставна 

 

Про оперативне інформування про 

випадки травматизму та надзвичайні  

ситуації з питань цивільного захисту, 

        охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 02.09.2020 № 261 «Про введення в дію Табеля термінових та 

строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного 

захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності», з метою оперативного 

інформування про всі випадки травматизму та надзвичайні ситуації і 

ліквідації їх наслідків у закладі освіти 

НАКАЗУЮ: 
1.Заступнику керівника цивільного захисту закладу Матейчук М.Г. 

організувати оперативне інформування про всі випадки травматизму та 

надзвичайні ситуації у закладі освіти в такі терміни: 

1.1. Повідомлення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної 

ситуації (НС) та ліквідації її наслідків – форма 2/НС-1; 

Усно – протягом 5 хвилин з моменту надходження інформації по 

телефону;  

письмово – протягом 1 години з моменту надходження інформації за 

допомогою технічних засобів (факс, лист, телефон, електронна пошта тощо) 

та в подальшому два рази на добу до 7:00 та до 19:00; 

1.2.  Повідомлення   про  виникнення   пожежі та   ліквідації її  наслідків 

– форма 2/НС-2; 

Усно – протягом 15 хвилин з моменту надходження інформації по 

телефону;  

письмово – протягом 1 години з моменту надходження інформації за 

допомогою технічних засобів (факс, лист, телефон, електронна пошта тощо) 

та після завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 
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1.3. Повідомлення про нещасний випадок (груповий/із смертельними 

наслідками), що стався із здобувачами освіти – форма 6/ОП/9/П-1; 

Негайно через технічні засоби зв’язку (1 година) та документально – 

протягом 1 доби; 

1.4. Повідомлення про нещасний випадок/гостре професійне 

захворювання (отруєння), що  стався із працівником закладу освіти, 

підприємства, установи або організації, що належить до сфери управління 

МОН – форма 6/ОП/9/П-2; 

Негайно через технічні засоби зв’язку (1 година) та документально – 

протягом 1 доби; 

1.5. Інформацію надавати: 

- телефоном за номерами: (0372) 55-18-16 та 55-08-10; 0993268842 

(начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської 

ради) 

- факс: (0372) 55-29-66 та 52-62-27; 

- електронна пошта: analitykcv@ukr.net. 

2. Медичній сестрі закладу вчасно надавати звіти щодо травмування 

здобувачів освіти. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

      Директор ЗЗСО                                                Надія БАЧИНСЬКА 

 

З наказом ознайомлені                                       Матейчук М.Г. 

                                                                              Віщук О.І. 
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