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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
щодо запобігання пожежам у закладі освіти на 2021 рік
1.
КУЛИКУ Ю.О., відповідальній
інструктажів з пожежної безпеки:

особі

за

проведення

1.1
протягом
весняно-літнього
та
осінньо-зимового
пожежонебезпечних періодів проводити для працівників закладу та
мешканців гуртожитку (під підпис) позапланові інструктажі з питань
пожежної безпеки із записом у Журнал реєстрації інструктажів з питань
цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
1.2 до 01.02.2021 скласти графік огляду гуртожитку щодо дотримання
мешканцями правил пожежної безпеки. Згідно графіку проводити перевірки.
Результати огляду оформляти у вигляді службової записки.
1.3 до 15.02.2021 організувати повторне вивчення працівниками
Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
15.08.2016 №974.
2. МЕХ А.О., посадовій особі щодо забезпечення пожежної безпеки
та за утримання, експлуатацію засобів протипожежного захисту:
2.1 надати пропозиції щодо перегляду (у разі необхідності) наказів про
призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд,
приміщень, устаткування тощо;
2.2 перевірити до 01.02.2021 наявність в кожному приміщенні (будівлі,
споруді тощо) закладу освіти табличок з прізвищами відповідальних за
пожежну безпеку, номерів телефону найближчого пожежно-рятувального
підрозділу, а також інструкцій з пожежної безпеки; у разі потреби поновити
їх.
2.3 забезпечити контроль за тим, щоб дороги, проїзди та проходи до
будівель, споруд, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та
засобів пожежогасіння були вільними, утримувалися справними, взимку
очищалися від снігу;

2.4 організовувати перед початком опалювального сезону огляд теплової
мережі, приладів опалювання (результати огляду фіксувати в спеціальному
журналі з датою, прізвищем особи, яка його проводила, та її підписом);
2.5 до 01.02.2021 року провести аналіз наявної кількості вогнегасників.
У разі потреби, спланувати та організувати їх закупівлю. Під час вибору типу
і необхідної кількості вогнегасників керуватися галузевими правилами
пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими
нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення
об’єктів вогнегасниками;
2.6 забезпечити:
2.6.1 проводення своєчасних оглядів та технічне обслуговування
вогнегасників;
2.6.2 утримумання вогнегасників в працездатному стані;
2.6.3 не допускати використання вогнегасників не за призначенням;
2.6.4 огляд вогнегасників при їх експлуатації не рідше одного разу на
місяць;
2.6.5 ведення журналу обліку вогнегасників.
2.7 щомісячно перевіряти протипожежний стан місць зберігання
легкозаймистих та горючих речовин (рідин та матеріалів). При виявленні
порушень негайно їх усунути;
2.7 не допускати перепланування приміщень, споруд та зміну
функціонального призначення без узгодження проектної документації, згідно
з нормативно-правовими актами України.
3. Працівники (крім педагогічних) зобов’язані:
3.1 знати та дотримуватись Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, Інструкцію про
встановлення протипожежного режиму в Державному навчальному закладі
«Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»,
затвердженої наказом від 04.03.2020 №01-08/15, Інструкцію про заходи
пожежної безпеки, а сторожі додатково – Інструкцію про контроль за
дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень,
порядок дій у разі виявлення пожежі в Державному навчальному закладі
«Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»,
затвердженої наказом від 04.03.2020 №01-08/15;
3.2 вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і
усунення недоліків, що можуть її спричинити;
3.3 брати участь у практичних тренуваннях — не рідше разу на півроку;

3.4 не захаращувати і не використовувати для складування матеріалів,
устаткування тощо протипожежні відстані між будівлями, спорудами,
майданчиками;
3.5 оглядати службові приміщення після закінчення робочого дня,
усувати виявлені недоліки, зачиняти приміщення, знеструмивши
електромережу.
4. Педагогічні працівники зобов’язані:
4.1 знати та дотримуватись Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, Інструкцію про
встановлення протипожежного режиму в Державному навчальному закладі
«Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»,
затвердженої наказом від 04.03.2020 №01-08/15, Інструкцію про заходи
пожежної безпеки;
4.2
здійснювати
контроль
за
дотриманням
установленого
протипожежного режиму здобувачами освіти;
4.3 вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і
усунення недоліків, що можуть її спричинити;
4.4 брати участь у практичних тренуваннях — не рідше разу
на півроку;
4.5 оглядати кабінети, майстерні тощо після закінчення занять, уроків,
усувати виявлені недоліки, зачиняти приміщення, знеструмивши
електромережу;
4.6 не захаращувати і не використовувати для складування матеріалів,
устаткування тощо протипожежні відстані між будівлями, спорудами,
майданчиками.
5. Бухгалтерській службі закладу освіти передбачити
розрахунках до кошторису доходів та витрат на 2021 рік видатки:

у

5.1 на поточний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення
про пожежу та управління евакуацією людей (гуртожиток)
та
на
спостереження за пожежною автоматикою (гуртожиток, майстерні);
5.2 на придбання пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей у навчальному корпусі (за спеціальним
фондом та/або внести зміни до кошторису за загальним фондом);

5.3 на придбання дверей коридору ІІ і ІІІ поверхів навчального
корпусу (за загальним та/або спеціальним фондами).
6. Керівникам структурних підрозділів закладу освіти:
6.1 не допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання,
протипожежний інструктаж;
6.2 не допускати проведення тимчасових вогневих робіт на об'єктах без
оформлення наряду-допуску на проведення вогневих робіт, попереднього
інструктажу, підготовки робочого місця та наявності на ньому первинних
засобів пожежогасіння.
7. КУЛАЖЕНКО Т.М., коменданту:
7.1 переглянути спільно із завідувачем господарством наявні у
гуртожитку
первинні
засоби
пожежогасіння.
За
необхідності
доукомплектувати пожежним інвентарем, наочною агітацією та пам'ятками
щодо дотримання мешканцями вимог встановленого протипожежного
режиму та дій під час виявлення осередків пожеж;
7.2 заборонити використання здобувачами освіти, які проживають у
гуртожитку прасок, крім спеціально відведених для цього приміщень.
8. Класним керівникам протягом ІІ семестру
навчального року організувати здобувачам освіти:

2020/2021

8.1 бесіди, вікторини щодо заходів безпеки, способів захисту від
впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями
(здобувачі освіти повинні знати плани евакуації; місця розміщення
первинних засобів пожежогасіння; вміти користуватися ними у разі
виникнення пожежі чи загоряння), надання домедичної допомоги.
9. КОЛІСНИКУ В.П., заступнику директора з навчально-виховної
роботи забезпечити:
9.1 наявність у гуртожитку списків (журнали обліку) здобувачів освіти,
які залишаються на ніч.
10. Черговий у гуртожитку заступаючи на зміну зобов’язаний:
10.1 знати місця розміщення здобувачів освіти у гуртожитку;
10.2 перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту;

10.3 пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори тощо) не
захаращено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без
перешкод відчинені;
10.4 у разі виявлення порушення протипожежного режиму і
несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів
щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити директора або особу, що його
заміщує.
11. Сторож заступаючи на зміну зобов’язаний:
11.1 перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту;
11.2 пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори тощо) не
захаращено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без
перешкод відчинені;
11.3 у разі виявлення порушення протипожежного режиму і
несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів
щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити директора або особу, що його
заміщує.
.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Олександр САЮН

