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               НАКАЗ 

16.08.2019                                  №160  

 
Про організацію виконання Кодексу 

Цивільного Захисту України  та  

призначення відповідальних осіб по  

створенню здорових і безпечних умов  

навчання і праці 

 

 На виконання Кодексу Цивільного Захисту України  та з метою 

вдосконалення роботи по створенню здорових і безпечних умов навчання і праці, 

попередження виникнення пожеж, виробничого та побутового  травматизму, 

збереження життя і здоров'я дітей та дорослих під час освітнього процесу 

 

 НАКАЗУЮ: 

 1.Затвердити  План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та 
включити до річного плану роботи закладу освіти  на  2019-2020 н.р.(додаток ) 

 2.Призначити відповідальною за організацію та контроль з пожежної 

безпеки  під час освітнього процесу  заступника директора  Журавльову В.М., 

яка: 

2.1.Забезпечує виконання „Правил пожежної безпеки для навчальних закладів  та 

установ системи  освіти України” , затверджених наказом МОН України від 

15.08.2016 № 974  і здійснює контроль за дотриманням установленого 

протипожежного режиму під час освітнього процесу, вживає заходів щодо 

попередження пожежної безпеки, усунення недоліків, що сприяють пожежну 

небезпеку. 

2.2.Організовує проведення навчання з вивчення правил пожежної безпеки і 

проведення протипожежного інструктажу з педагогічними працівниками закладу 

освіти. 

2.3.Забезпечує розробку й затвердження плану евакуації та порядок оповіщення 

людей, встановлює обов’язки і дії працівників закладу освіти на випадок 

виникнення пожежі. 

2.4.Забезпечує своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих 

органами пожежної безпеки. 

2.5.Здійснює перевірку технічного стану, розташованих на території закладу освіти 

систем пожежогасіння, пожежної техніки, внутрішнього та зовнішнього водогону 

та інших джерел водопостачання, вживає заходи щодо забезпечення постачання 

води для потреб гасіння можливих пожеж в умовах літнього періоду. 

 3. Призначити відповідальною за утримання й експлуатацію технічних 

засобів протипожежного захисту (первинних засобів пожежогасіння тощо) за 



протипожежний стан будівель і споруд, а також території  закладу освіти 

завідуючу господарством Гаженко В.М., яка: 

 3.1.Забезпечує виконання „Правил пожежної безпеки для закладів освіти” і 

здійснюють контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму 

допоміжним персоналом закладу освіти, вживає заходів щодо попередження 

пожежної безпеки, усунення недоліків, що сприяють пожежну небезпеку. 

3.2.Забезпечує заклад  освіти первинними засобами пожежогасіння відповідно до 

норм. 

3.3.Організовує вивчення вимог пожежної безпеки і проведення протипожежного 

інструктажу з допоміжним персоналом закладу освіти. 

3.4.Забезпечує розробку й затвердження плану евакуації та порядок оповіщення 

людей, встановлює обов’язки і дії працівників закладу освіти  на випадок 

виникнення пожежі. 

3.5.Встановлює порядок огляду й закриття приміщень і будівель закладу освіти 

після закінчення занять здобувачів освіти та роботи працівників. 

3.6.Забезпечує своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих 

органами ДСНС. 

3.7.Розробляє для працівників охорони інструкцію, в якій визначає їх обов’язки 

щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території, 

приміщень, порядок дій у разі виникнення пожежі, а також вказують, кого з 

посадових осіб слід викликати в  нічний час у разі пожежі. 

3.8.Організовує  постійне утримання в чистоті територію закладу освіти, 

організовує своєчасне  прибирання та вивіз відходів пальних матеріалів, опалого 

листя, сухої трави. 

3.9.Забезпечує вільний проїзд до будівель, доступ до пожежного інвентаря та 

обладнання. 

3.10.Здійснює перевірку технічного стану, розташованих на території закладу 

освіти систем пожежогасіння, внутрішнього та зовнішнього водогону та інших 

джерел водопостачання, вживає заходи щодо забезпечення постачання води для 

потреб гасіння можливих пожеж в умовах літнього періоду. 

3.11.Забезпечує очищення виробничих, складських ,господарських приміщень та 

підвалів від горючих матеріалів, категорично забороняє спалювання сміття, 

виробничих відходів біля будівель та споруд 

3.12.Організовує збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин. 

4.Призначити відповідальними за пожежну безпеку в: 

- кабінеті фізики                                                     Костусяк В.В. 

- кабінеті хімії                                                        Тернова В.К. 

- кабінеті біології                                                    Савенкова О.Г. 

- майстернях(технічних)                                         Гаженко В.М. 

 -кабінеті інформатики                                           Лука К.М.,Костусяк В.В. 

 - спортивному залі                                                 Шопен О.А. 

      5.Організувати  дружину юних пожежників з числа здобувачів освіти, 

призначити керівником ДЮП  Савеленко С.М.  

6.Відповідальній за пожежну безпеку  Журавльовій В.М.: 

 6.1.Поновлювати інформаційний куточок з правил пожежної безпеки в кабінеті 

ОЗ. 

6.2.Провести в  2019 році місячник пожежної безпеки. 

6.3.Здійснювати контроль за викладанням розділу „Пожежна безпека” в курсі ОЗ. 

6.4.Провести  двічі на навчальний рік (вересень, квітень) практичні заняття щодо 

відпрацювання плану евакуації на випадок виникнення пожежі. 

7.Чергові (сторожі)  по ЗОШ № 30, заступаючи на чергування ( у вечірні 

та нічні години, вихідні, святкові дні), зобов’язані: 



7.1.Перевірити наявність і стан засобів пожежогасіння, справність телефонного 

зв’язку, чергового освітлення. 

7.2.Пересвідчитись, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, 

фойє, вестибюль) не захаращено, а двері евакуаційних виходів у разі потреби 

можуть бути без перешкод відчинені. 

7.3.У разі виявлення порушень протипожежного режиму і несправностей, 

внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в 

разі потреби повідомити керівника або працівника, що його заміщує. 

7.4.Мати списки учнів та працівників, що перебувають у закладі освіти, знати місця 

їх знаходження. 

7.5.Постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів та 

воріт,  а також ручний електричний ліхтар. 

           8. Наказ довести до відома всіх працівників під підпис.  

           9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                              О.В.Чумаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



          Додаток  

           до наказу  від 16.08.2019  №160 

 

    План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки  
 

№№ 

пп 

Заходи Термін Відповідальні Контроль 

1. Перевірка та забезпечення закладу  

засобами протипожежної  безпеки 

Серпень 2019р. 

Січень 2020 р. 

Завгосп,  Акт  

2. Виконати перезарядку вогнегас-

ників. 

За  планом Завгосп  Акт  

3. Провести вступний інструктаж з 

пожежної безпеки з працівниками, 

щойно призначеними на роботу, 

первинний інструктаж з пожежної 

безпеки  з працівниками, 

інструктажі з безпеки 

життєдіяльності із здобувачами 

освіти. 

Серпень-

вересень 2019р. 

Журавльова В.М. Журнал 

інструктажів 

4. Затвердити наказом відповідальних 

осіб за дотриманням пожежної 

безпеки під час освітнього процесу. 

До 02.09.2019р. Директор Наказ 

5. Переглянути плани та схеми 

евакуації дітей і працівників на 

випадок виникнення пожежі в 

закладі освіти. 

До 14.09.2019р. Журавльова В.М. 

завгосп 

 

6. Провести бесіди із здобувачами 

освіти з  питань пожежної безпеки в 

закладі, в побуті. 

До 08.09.2019р. Вчителі, 

Кл.керівники  

Класні 

журнали 

7. Провести практичне заняття по  

відпрацюванню плану дій дітей та 

працівників на випадок виникнення 

пожежі. 

Вересень 2019р. 

Квітень 2020р. 

Директор 

Журавльова В.М. 

Наказ 

8. Провести місячник з пожежної 

безпеки (за окремим планом). 

Листопад 2019 Журавльова В.М. Наказ, план 

9. Спланувати роботу постійно 

діючого семінару  кл.керівників з 

вивчення «Правил пожежної 

безпеки» (за окремим планом). 

2 засідання Керівник МО 

кл.керівників 

План 

10. Продовжити роботу шкільного 

загону ДЮП (за окремим планом). 

Постійно Керівник гуртка  План 

11. Встановлювати наказом чергування 

відповідальних осіб під час 

проведення масових заходів у 

закладі. 

Постійно Директор Наказ 

12. Забезпечити порядок збереження та 

використання вибухонебезпечних 

та легкозаймистих матеріалів. 

Постійно Вчителі хімії 

Завгосп 

Журнал  

 

 


