
Звіт про повторне відстеження результативності 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659 

«Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» 

 

 

1. Вид та назва документа 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659 

«Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 13 червня 2019 року за № 612/33583 (далі – Наказ). 

 

2. Найменування виконавця заходів з відстеження 

Міністерство освіти і науки України. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Цілі розроблення Наказу: 

удосконалення процедури проведення розслідування і ведення обліку 

нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в закладах освіти; 

упровадження нормативно-правового акта, гармонізованого з 

міжнародними, зокрема, загальноєвропейськими стандартами. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 20.07. 2021 р. по 20.08.2021 р. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось 

статистичним методом шляхом порівняння кількісних показників базового та 

повторного обстеження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу статистичної інформації про кількість нещасних випадків в закладах та 

установах системи освіти України з 01.01.2020 по 31.12.2020 р. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показниками результативності регуляторного акта є: 

кількість нещасних випадків із здобувачами освіти під час освітнього 

процесу, всього; 
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кількість нещасних випадків із смертельним наслідком в закладах освіти під 

час освітнього процесу; 

розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів (не очікується); 

кількість суб’єктів господарювання – заклади та установи системи освіти 

України незалежно від форм власності; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться фізичними та юридичними 

особами, з виконанням вимог акта фактично не змінюватиметься; 

витрати суб’єктів господарювання, пов’язані з розслідуванням нещасних 

випадків. 

1. Кількісні показники результативності Наказу: 

Вид діяльності під час освітнього процесу 

Кількість потерпілих за 

формою НВ 2019 

Кількість потерпілих за 

формою НВ 2020 

усього 

у тому числі із 

смертельним 

наслідком 

усього 

у тому числі із 

смертельним 

наслідком 

Усього, у тому числі під час: 8463 5 5435 1 

навчальних занять (уроків, лекцій, 

лабораторних, практичних робіт тощо); 

803 5 558 0 

занять із фізкультури, рухливих ігор; 2516 0 1683 0 

виробничої практики; 14 0 16 1 

уроків професійного і трудового навчання 

(професійної орієнтації); 

51 0 22 0 

перебування (праці) у літніх студентських 

таборах, трудових об'єднаннях тощо; 

26 0 1 0 

сільськогосподарських робіт; 11 0 12 0 

спортивних занять (змагань, тренувань, 

загартувань тощо); 

549 0 268 0 

екскурсій, походів, експедицій, 

прогулянок;  

541 0 254 0 

перерв; 3211 0 2116 0 

інших видів діяльності (роботи із 

самообслуговування, прибирання 

території тощо) 

741 0 505 0 

 

Загальна кількість потерпілих за формою НВ значно зменшилась, 

зменшилась кількість нещасних випадків із смертельними наслідками. Це 

свідчить про те, що впровадження Наказу дало позитивний результат щодо 

профілактики травматизму здобувачів освіти під час освітнього процесу. 

2. Дія акта не впливає на надходження до державного чи місцевих 

бюджетів. Проте, інформацію, отриману завдяки відстеженню, буде використано 

для інформування установ і закладів освіти про форми і методи забезпечення 

безпечних і нешкідливих умов навчання, утримання, праці в закладах та 

установах системи освіти України, що, у свою чергу, опосередковано вплине на 



3 
 

зростання надходжень до бюджету у зв’язку зі зменшенням кількісних показників 

травматизму (нещасних випадків). 

3. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

Дія акта поширюється на всі заклади освіти незалежно від форм власності і 

підпорядкування: великі, середні, малі, мікро-, усього 34155, у тому числі закладів 

дошкільної освіти – 14763, загальної середньої освіти – 15521, позашкільної 

освіти – 1395, професійної (професійно-технічної) освіти – 723, вищої освіти – 

619, установи системи освіти (навчально-методичні центри, кабінети, бібліотеки 

тощо) – 1134. 

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта. 

Установи та заклади освіти як суб’єкти господарювання були 

поінформовані розсилкою Наказу до департаментів/управлінь освіти і науки 

обласних державних адміністрацій. Крім того, відповідна інформація була 

розміщена на офіційному сайті міністерства. 

5. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. 

Для виконання акта не використовуються додаткові кошти, крім 

призначених для заробітної плати. Для виконання вимог акта достатньо наявної 

матеріально-технічної бази та людських ресурсів. 

Витрати на впровадження акта для малих суб’єктів господарювання 

передбачені у бюджеті цих суб’єктів на матеріально-технічну базу таких закладів 

освіти. 

Для впровадження вимог Наказу непотрібно створювати додаткові робочі 

місця. Виконання цієї роботи покладено на керівників закладів освіти та установ. 

Відповідно до цього внесені зміни до їх посадових обов’язків.  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Правове регулювання процедури розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків під час освітнього процесу забезпечує своєчасний та незалежний 

соціальний захист здобувачів освіти, що постраждали від нещасних випадків. 

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 

проводитиметься в рамках періодичного відстеження протягом 3 років після 

проведення повторного відстеження. 

 

 

Міністр освіти і науки України  Сергій  ШКАРЛЕТ 
 


