
ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
X 5 -.04.2018 Ізяслав № % Р ~  м-

Про посилення протипожежної 
безпеки на об’єктах закладів освіти 
у весняно-літній період 2018 р.

На виконання Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної 
безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (зі 
змінами), з метою збереження майна від пожеж і недопущення загибелі 
людей на них, посилення протипожежної безпеки на об’єктах закладів освіти 
у весняно-літній період 2018 року,

НАКАЗУЮ:

1. Інженеру з охорони праці відділу освіти, молоді та спорту Гордєєвій 

Т.Г. розробити та затвердити план заходів щодо посилення пожежної 

безпеки на об’єктах закладів освіти району у весняно-літній період 

2018 року. (Додаток 1).

2. Керівникам навчальних закладів району:

2.1. Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до роботи у 

весняно-літній період 2018 року відповідно до плану заходів відділу 

освіти.

2.2. Розглянути питання про підготовку шкіл та дитячих садків до 

експлуатації у весняно-літній період на педрадах ЗНЗ та ДНЗ району.

2.3. Визначити відповідальними за дотриманням протипожежного 

режиму у ЗНЗ та ДНЗ -  директорів шкіл та завідуючих дитячих садків.



2.4. До 15 травня 2018 р. проінформувати відділ освіти, молоді та 

спорту Ізяславської райдержадміністрації про проведену роботу щодо

протипотипожежних 3 |Х О Д 1|;. 
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Додаток 1

Затверджено
Наказ начальника відділу 
освіти, молоді та спорту 
від___,04.2018р. № ____

ПЛАН
протипожежних заходів при підготовці об’єктів закладів освіти 

району до роботи у весняно-літній період 2018 року.

№
з/п

Заходи Відповідальний 
за виконання

Термін
виконання

1

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.

Керівник
навчального

закладу

квітень-
серпень

2
Відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської РДА 
забезпечити функціонування служб пожежної безпеки у 
навчально- виховних закладах.

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту
постійно

3
Переглянути та доповнити склад добровільних 
пожежних дружин, провести навчання та організувати 
їх діяльність.

Керівник 
навчального 

закладу 
Відділ освіти, 

молоді та 
спорту

квітень

4
Організувати чергування відповідальних осіб у місцях з 
масовим перебуванням дітей під час проведення свят та 
інших громадських заходів.

Директор
школи постійно

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

Керівник 
навчального 

закладу 
група ЦГО

постійно

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.

Керівник
навчального

закладу постійно

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.

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту

представник
техногенбезпек

и

квітень-
травень

8

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

Керівник
навчального

закладу

квітень-
травень



9

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

Керівник 
навчального 

закладу 
Відділ освіти, 

молоді та 
спорту

постійно

10
Забезпечити суворий контроль за дотриманням правил 
пожежної безпеки при проведенні ремонтних і зварювальних 
робіт.

Керівник
навчального

закладу
постійно

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

Керівник
навчального

закладу
квітень

12 Провести інструктажі з ПБ з записами в журнали.
Керівник

навчального
закладу

квітень-
травень

13

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

Керівник
навчального

закладу
березень

14

Здійснити перевірку технічного стану, а при потребі 
відремонтувати блискавкозахист. Вчасно проводити заміри 
опору ізоляції проводів, кабелів, опору контурів заземлення 
в навчально-виховних закладах.

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту

квітень - 
травень

15

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.

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту

Керівник
навчального

закладу

постійно

16
Проводити роз’яснювальну роботу щодо правил дотримання 
пожежної безпеки у ДОТ «Світанок», пришкільних таборах 
з цілодобовим перебуванням дітей.

Директор ДОТ 
«Світанок»

Директор 
Великорадого- 
щанської ЗОШ 

І-ІІст.

на період 
таборування

Розроб. Т.Гордєєва




