УКРАЇНА
ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

X 3 .09.2017

Ізяслав

№

ЛЗЖ

Про посилення протипожежного
захисту навчальних закладів району
під час 2017-2018 навчального року
На виконання Закону України «Про охорону праці», Правила пожежної
безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (зі змінами),
листа Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1-504 та листа
департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 21.09.17 №2464 - 41/2017, з
метою збереження майна від пожеж і недопущення загибелі людей на них,
посилення протипожежного захисту закладів освіти району,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи з попередження пожеж та безперебійної роботи
навчальних закладів району (Додаток 1).
2. Керівникам навчальних закладів:
2.1. Організувати проведення обстежень, оглядів протипожежного стану
будівель, приміщень та територій закладів освіти (підвалів, горищ, технічних та
підсобних приміщень). Здійснити аналіз стану протипожежного захисту
об'єктів та вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.
2.2. Привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до Правил
пожежної безпеки.
2.3. Провести позаплановий інструктаж (навчання) з питань неухильного
виконання вимог техногенної і пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій з
учасниками навчально-виховного процесу, з обов’язковим записом у журналі
реєстрації інструктажів.
2.4. Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок
електромережі, використовування нестандартних електрозапобіжників.
2.5. Відпрацювати практичні дії згідно планів евакуації на випадок
виникнення пожеж у місцях з масовим перебуванням учасників навчальновиховного процесу.
2.6. Перевірити та за необхідністю поновити інструкції з чітким розподілом
обов’язків персоналу щодо евакуації учасників навчально-виховного процесу,
матеріальних цінностей, виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі
або інших надзвичайних ситуацій.

2.7. Утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель,
споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних
драбин, забезпечити справність пожежного інвентарю, обладнання та засобів
пожежогасіння.
2.8. Заборонити зберігання пально-мастильних, горючих матеріалів та
спалювати сухе листя, траву, сміття тощо на території закладу.
2.9. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед учасників
навчально-виховного процесу з питань запобігання виникненню пожеж,
надзвичайних ситуацій, навчання правилам безпеки життєдіяльності,
дотримання правил безпеки.
2.10. Забезпечити виконання заходів з попередження пожеж та
безперебійної роботи закладів о св іт и ^ ^ ^ ^
3.
Покласти персональну відповідадьйіеть..за виконання даного наказу на
керівників навчально-виховни^^ладів. .
4. Контроль за виконанням цш^о наказу залишаю за собою.
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Начальник відділу

В. ГІилинчук

Юрисконсульт
З наказом ознайомлені
A.Д.Шаповал

Березний ГО.М.

Яцимон
Т. Гордєєва
Сліворська Г.М.

Л. М.Межирецька

Сопронюк В.А.

Довгалюк І.М.

Н. М.Максимчук

Кравчук В.Г.

Ігнашена Г.В.

Н.О.Хрипонюк

Шелепнюк Р.Л.

Отачук М.В.

О.С.Притолюк

Карчевська Л.Г.

Шарко Р.І.

B.В.

Колоднюк Б.В.

Філінюк В.Г.

Т. І. Козачук

Янкова P.O.

Богуцька Л.П.

Н.М.Чумак

Лисюк М.А.

Дарчик Н.В.

Н. І. Байталоха

Миронов М.А.

Новошицька P.A.

Н.В.Антонюк

Балабей С.М.

Бойко О.Л.

Н. К. Бродюк

Кухар Т.В.

Поліщук Л.Ф.

В.М. Ящук

Хом’як В.М.

Сачук Н.М.

Л.П.Мірецька

Кравець Г.П.

Гримак Л.О.

Г.І. Юрчук

Дручик С.В.

Шумовська Л.І.

Т.В. Ґудзь

Яцков В. В.

Сидорчук С.В.

О. В. Поліщук

Лисюк O.A.

Довгомуд М.Р.

Л .В.Андрійченко

Ткачук Т.П.

Колосінська Н.О.

Л.В.Мачульська

Вітрук Т.М.

Васильчук Н.М.

Т.В. Ковальчук

Демчук P.O.

Годованюк Б.В.

Корнійчук

Бізюк Л.С.

Додаток 1
Затверджено
Наказ відділу освіти, молоді та
спорту
від 23.09.2017р. № 232-н
ПЛАН
протипожежних заходів при підготовці об’єктів закладів освіти
району в період 2017-2018 навчального року.
№
з/п

1

2

Заходи
Призначити відповідальних осіб за протипожежний стан
будівель, приміщень, справність електроустановок та
технологічного обладнання, на яких покласти контроль за
станом протипожежного режиму, прийняття необхідних
заходів щодо усунення недоліків та проведення оглядів
приміщень закладів освіти після закінчення навчання.
Відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА
забезпечити функціонування служб пожежної безпеки у
навчально- виховних закладах.

3

Переглянути та доповнити склад добровільних
пожежних дружин, провести навчання та організувати
їх діяльність.

4

Організувати чергування відповідальних осіб у місцях з
масовим перебуванням дітей під час проведення свят та
інших громадських заходів.

5

Проводити якісний контроль за станом електромереж,
систем опалення, вентиляції, пожежних водойм.

6

Очистити приміщення, територію, горища, підвали від
легкозаймистих матеріалів. Знести тимчасові дерев’яні
будівлі. Категорично заборонити спалювання сміття біля
будівель, їх утилізацію здійснювати в спеціально відведених
для цього місцях.

7

Організувати комплексну перевірку протипожежного стану
приміщень навчально- виховного призначення із
представниками місцевих органів державного нагляду у
сфері пожежної та техногенної безпеки. В ході перевірки
проаналізувати стан і визначити додаткові заходи щодо
посилення пожежної безпеки об’єктів.

8

Систематично інформувати батьків про наслідки пустощів
дітей з вогнем та про дотримання правил пожежної безпеки
у побуті і під час канікул.

Відповідальний
за виконання

Термін
виконання

Керівник
навчального
закладу

вересень

Відділ освіти,
молоді та
спорту
Керівник
навчального
закладу
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Директор
школи
Керівник
навчального
закладу
група ЦГО
Керівник
навчального
закладу

постійно

вересеньлистопад

постійно

постійно

постійно

Відділ освіти,
молоді та
спорту
Представник з
пожежної та
техногенної
безпеки
Керівник
навчального
закладу

вересеньлистопад

постійно

9

Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних
засобів пожежогасіння, перевірити наявний робочий стан
вогнегасників, укомплектувати пожежні щити необхідним
інвентарем.

10

Забезпечити суворий контроль за дотриманням правил
пожежної безпеки при проведенні ремонтних і зварювальних
робіт.

11

Поновити, при необхідності розробити і відпрацювати плани
евакуації людей під час надзвичайних ситуацій.

12

Провести інструктажі з ПБ з записами в журнали.

13

Визначити порядок зберігання та використання матеріалів,
що мають підвищену пожежну небезпеку, особливу увагу
звернути на відповідність протипожежним вимогам місць їх
використання і зберігання.

14

Зобовязати керівників навчальних закладів, дошкільних
установ практично відпрацьовувати з учителями, учнями та
обслуговуючим персоналом дії згідно планів евакуації на
випадок пожежі. Вести облік пожеж та негайно повідомляти
відділ освіти райдержадміністрації.

Розроб. Т.Гордєєва

Керівник
навчального
закладу
Відділ освіти,
молоді та
спорту
Керівник
навчального
закладу
Керівник
навчального
закладу
Керівник
навчального
закладу
Керівник
навчального
закладу

постійно

постійно
вересеньлистопад
вересеньлистопад
вересеньлистопад

Відділ освіти,
молоді та
спорту
постійно
Керівник
навчального
закладу

