
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 

        01.09.2022                                                                                       №282-од 

 

Про заборону тютюнопаління 

на території закладу освіти 

 

На виконання наказу МОН України від 08.11.2004 р. № 855 « Про заборону 

тютюнопаління в навчальних закладах і установах і затвердження заходів 

щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної 

роботи серед дітей, учнівської молоді»  та з метою формування навичок 

здорового способу життя і запобігання тютюнової залежності серед учнів 

закладу, захисту здоров’я та прав  людей  жити у середовищі, вільного від 

тютюнового диму, 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заборонити: 

1.1. Тютюнопаління у приміщеннях і на території закладу, всім учням, 

учителям, технічним працівникам, батькам та іншим особам. 

1.2. Споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв в закладі 

та громадських місцях (ст.15 п.2 Закону України від 21.01.2010 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження і 

продажу пива та алкогольних напоїв»). 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д._________ 

        2.1. Провести нараду з класними керівниками про організацію роботи 

щодо запобігання виникненню тютюнової залежності у дітей та 

старшокласників. 

 2.2. Спільно з батьківським комітетом та шкільним парламентом 

проводити рейди з виявлення випадків порушення заборони. 

        3. Класним керівникам  1-11 класів: 

        3.1. Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед учнів 

стосовно шкідливості тютюнопаління, ризиків і справжніх наслідків для 

здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, 

а також норм законодавства в частині відповідальності за куріння у 

заборонених місцях. 

       3.2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської 

громадськості про сувору заборону батькам курити на території закладу.  



       3.3. Про виявлені порушення даного наказу терміново повідомляти 

адміністрацію закладу. 

       4. Медичній сестрі: 

4.1.Провести цикл бесід з учнями щодо профілактики тютюнопаління. 

4.2. Випускати (раз на рік) бюлетень «За здоровий спосіб життя», 

присвячений питанням впливу нікотину на здоров’я людини. 

5. Соціальному педагогу Кудрик О.Ю. проводити профілактично-

індивідуальні бесіди з учнями  схильними до тютюнопаління.  

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної  роботи Козачук А.Д. 

 

Директорка закладу                                           Оксана СИЧОВА 

 

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

05.09.2022 року 

 
 


