
Керівникам органів управління освітою 
районів, міст, об'єднаних територіальних 
громад

Керівникам вищих та 
професійно-технічних закладів освіти

Головам районних, міських організацій 
профспілки працівників освіти і науки 
України

Головам первинних профспілкових 
організацій вищих та 
професійно-технічних закладів освіти

Шановні колеги!

Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Львівська 
обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, відповідно, 
до Положення про Всеукраїнський громадський огляду-конкурс стану умов і 
охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України 
(протокол № 1/6-22 від 23.01.2013, протокол № П-18-3 від 10.12.2012,
додаток 1) та спільного рішення колегії МОН України від ЗО травня 2019 року 
протокол № 4/2-22 та президії ЦК Профспілки від 11 червня 2019 року протокол 
№ П-22-2 (додаток 2), просять Вас до 15 лютого 2020 року направити до 
Обласної регіональної оглядової комісії підсумкові матеріали за 2019 рік.

Нагадуємо, що відповідно до п. 2.1. Положення про Всеукраїнський 
громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України Оглядова комісія району (міста, ОТГ) 
до 15 лютого визначає переможців початкового етапу та надсилає матеріали до 
оглядових комісій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя (далі - регіональні 
оглядові комісії).

Навчальні заклади, безпосередньо підпорядковані органам управління 
освітою в Автономній Республіці Крим та областях, а також вищі навчальні 
заклади усіх рівнів акредитації до 15 лютого надсилають матеріали для участі в 
огляді-конкурсі до регіональних оглядових комісій.

Просимо звернути увагу на рекомендації щодо оформлення матеріалів, 
викладених у спільному рішенні колегії МОН України та президії ЦК 
Профспілки, а саме:

- відповідність назви закладу освіти відомостям Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- подання підсумкових матеріалів на Всеукраїнський огляд-конкурс згідно з 
вимогами Положення (один переможець від кожної категорії; лист-



направлення; протокол (витяг із протоколу) спільного рішення органу 
управління освітою та відповідного виборного профспілкового органу; довідка 
про стан умов та охорони праці в закладі освіти, підписана представниками 
оглядових комісій, що надсилають матеріали на конкурс);

- забезпечити надання інформації у довідці про стан умов і охорони праці 
закладу освіти щодо витрат на охорону праці у гривнях, а не у відсотках;

- розробку інструкцій з охорони праці для працівників при виконанні ними 
робіт певного виду або за певною професією; посадових інструкцій для певної 
посади (директор, завідувач, вихователь, учитель тощо); інструкцій з безпеки 
під час навчання (кабінети та лабораторії інформатики, фізики, хімії тощо), 
відповідно до вимог нормативно-правових актів;

- подання ілюстраційних, презентаційних матеріалів, у тому числі, 
інноваційного характеру, методичних розробок та розкриття всіх напрямів 
діяльності закладу освіти щодо забезпечення стану умов та охорони праці.

Матеріали просимо надсилати на поштові адреси Департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а або 
Львівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України: 
79005, м. Львів, проспект Т. Шевченка, 7.

Додатки: 1. Положення про Всеукраїнський громадський огляду-конкурс 
стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 
України на 9 арк.

2. Спільне рішення колегії МОН України від ЗО травня 2019 року протокол 
№ 4/2-22 та президії ЦК Профспілки від 11 червня 2019 року протокол №П- 22-2 
на 7 арк.

Голова Львівської обласної 
організації профспілки працівників 
освіти і науки України
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