
 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  

М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

від 03 жовтня 2022 року                     м.Ковель                                     № 159-о/д  
 

Про посилення заходів безпеки  

в Ліцеї імені Олени Пчілки 
 

Відповідно до указу президента України № 64/2022 від 24, 02. 2022 року 
«Про введення воєнного стану в Україні», Положення про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 26.12.2017 №1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
23.01.2018 за №100/31552, в зв'язку з повномасштабним вторгненням 
Російської Федерації в Україну, випадками надходження повідомлень про 
ймовірне замінування закладів освіти, з метою забезпечення безпечного 
перебування учасників освітнього процесу, гостей, волонтерів в закладі освіти 
та попередження нещасних випадків, з метою здійснення заходів безпеки в 
місцях перебування учасників освітнього процесу, 
НАКАЗУЮ: 
1. Заступнику директора з ВР  ШВОРАК Руслані Степанівні та завідуючому 
господарством  ПРОЦЕНКУ Юрію Віталійовичу: 
1.1.    провести комплекс профілактичних заходів з організації забезпечення 
збереження життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу; 
1.2.    відпрацювати із працівниками ліцею та здобувачами освіти порядок дій у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, повітряної тривоги та поводження із 
вибухонебезпечними предметами. 
2. Класним керівникам 5 - 1 1  класів: 
2.1.   постійно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з учасниками 
освітнього процесу щодо правил безпечної поведінки із залученням 
працівників правоохоронних органів; 
2.2.   розмістити в інформаційних куточку та розповсюдити серед учасників 
освітнього процесу правила дій у надзвичайних ситуаціях, пам'ятки про 
правила поводження з підозрілими предметами тощо; 
3.     Завідуючому господарством  Юрію ПРОЦЕНКУ:   
3.1. посилити пропускний режим та обмежити доступ на територію закладу 
осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі; 
3.2.    посилити контроль за недопущенням занесення до приміщень закладу 
отруйних речовин, вибухонебезпечних та інших предметів, які можуть 
становити загрозу життю та безпеці дітей і працівників; 
3.3.   провести обстеження приміщень з метою своєчасного виявлення 
підозрілих предметів та сторонніх осіб, забезпечити оперативне інформування 
правоохоронних органів у разі їх виявлення. 
3.4.   реєструватим гостей закладу та волонтерів у спеціальному журналі. 
3.5.   запитувати та записувати у відповідний журнал мету приходу та точний 
час приходу та виходу із закладу освіти. 
3.6.   у разі перешкоджання виконання обов'язків чергової та відмову 
показувати паспорт і повідомляти мету приходу, негайно повідомляти 
адміністрацію ліцею та викликати працівників поліції. 



3.7.   заборонити вхід до закладу освіти без паспорта громадянина України, у 
раз відсутності паспорта вхід здійснюється тільки у присутності адміністратора 
ліцею. 
4.   Персональну відповідальність за створення безпечних умов освітнього 
процесу, перевірку документів гостей, своєчасність надання інформації та її 
достовірність покласти на чергових закладу. 
5.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

ВР Руслану ШВОРАК та завідуючого господарством Юрія ПРОЦЕНКА  згідно 

з функціональними обов'язками. 

Директор                              Олена ВАЛЬЧУК 

Олена Вальчук, 59508 

 

 


