
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

18.10.2018                                                                                  № 289 

 

Про забезпечення виконання вимог 

пожежної та електробезпеки в 

освітніх закладах району на 

2018/2019 н. р. 

 

 

На виконання Конституції України (ст. 3, 43), Законів України «Про 

освіту» (ст. 26), «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про 

дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Кодексу законів про працю України (гл. ХІ, ХІІ, ХІІІ), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974 «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, листа 

Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 №1/9-305 «Про 

використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі»; задля дотримання 

установленого протипожежного режиму всіма учасниками навчально-

виховного процесу, вжиття заходів щодо попередження пожежної небезпеки 

і усунення недоліків, забезпечення безпечних й нешкідливих умов навчання, 

праці та виховання, наказую: 

 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1.1.Тримати на контролі виконання вимог нормативно-правових документів 

регламентуючих питання пожежної та електробезпеки в освітніх закладах. 
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                                   Постійно 

1.2.Розробити і здійснювати заходи щодо дотримання Правил пожежної 

безпеки, вимог електробезпеки, правил безпечного перебування людей у 

приміщеннях під час проведення масових заходів у 2018/2019 навчальному 

році; розроблені заходи надати до відділу освіти,молоді та спорту 

Зачепилівської райдержадміністрації. 

           До 01 листопада 2018 року 

1.3. Суворо дотримуватися виконання вимог наказу Міністерства освіти і 

науки України від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України». 

                                      Постійно 

1.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки у будівлях і 

спорудах. 

                                       Постійно 

1.5 Перевірити наявність та стан протипожежних засобів. 

             До 25 жовтня 2018 року 

1.6.Здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного 

режиму учасниками освітнього процесу, вживати заходів щодо 

попередження пожежної безпеки і усунення недоліків, що спричиняють 

пожежну небезпеку. 

                                       Постійно   

1.7.Здійснити відповідно до чинних нормативно-правових актів заміри опору 

ізоляції електроустановок і електропроводки, заземлювальних пристроїв у 

навчальних закладах всіх типів. 

             До 01 листопада 2018 року 

1.8.Затвердити наказами посадових осіб, відповідальних за протипожежний 

стан, електробезпеку в усіх структурних підрозділах навчального закладу. 

            До 01 листопада 2018 року 

1.9.Організувати та здійснити вивчення вимог пожежної безпеки і 

проведення протипожежних інструктажів із працівниками навчальних 
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закладів  згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 

(затверджених наказом від 18.04.2006 №304), визначити терміни, місце і 

порядок проведення навчання з учасниками навчально-виховного процесу та 

внести до циклограми роботи з безпеки життєдіяльності на 2018/2019 н. р. 

         До 01 листопада 2018 року 

1.10.Затвердити план евакуації, порядок оповіщення людей, що встановлює 

обов’язки та дії працівників закладів і установ на випадок виникнення 

пожежі. 

                До 25 жовтня 2018 року 

1.11.Здійснювати практичні заняття щодо відпрацювання планів евакуації 

всього особового складу закладу освіти, з відміткою у встановленому 

журналі контролю. 

        1 раз на два тижні, постійно  

1.12.Перевірити наявність вказівних знаків безпеки у коридорах, вестибюлях, 

холах, на сходових клітках, дверях евакуаційних виходів тощо освітнього 

закладу. 

                  До 25 жовтня 2018 року 

1.13.Використовувати за призначенням шляхи евакуації (коридори, сходові 

клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі, запасні виходи), з обов’язковим 

позначенням евакуаційного виходу.  

                                       Постійно  

1.13. Не влаштовувати на сходових клітках (та під ними) складські та іншого 

призначення приміщення, не допускати  заставлення їх зайвими меблями та 

іншими шкільними предметами, речами та  устаткуванням, що заважає 

переміщенню людей. 

                                           Постійно   

1.14.Не дозволяти розміщення у підвальних і цокольних поверхах  
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Вибухових пожежно - небезпечних предметів (виробництв), зберігання та 

застосування легкозаймистих горючих рідин й матеріалів. 

                                        Постійно  

1.15.Розташувати у кожному приміщенні закладу табличку, з вказівкою 

прізвища відповідальної особи за протипожежну безпеку, номер телефону 

Зачепилівського районного сектору Головного управління ДСНС 

України в Харківській області, а також інструкцію з пожежної безпеки 

(передбачити два варіанти дій: у денний та нічний час). 

                 До 25 жовтня 2018 року 

1.16.Забезпечити виконання заходів щодо недопущення утворення 

несанкціонованих сміттєвих звалищ, не допускати спалення сміття, листя, 

тощо на території  та за межами навчального закладу, упорядкувати місця 

побутових відходів 

                                           Постійно  

1.17. Здійснювати інформаційно-профілактичні заходи щодо протипожежної 

безпеки серед учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти. 

                                        Постійно  

1.18.Заборонити паління цигарок у приміщеннях і на територіях навчальних 

закладів, оформити дане доручення наказом та інформаційним стендом із 

ознайомленням всього особового складу закладу освіти. 

                                      Постійно 

           До 25 жовтня 2018 року  

1.19. Залучати до активної роботи Дружини юних пожежних, задля 

зміцнення пожежно-профілактичної дисципліни серед учасників освітнього 

процесу. 

                                         Постійно 

1.20.Виносити на батьківські збори розгляд питань щодо дотримання правил 

безпечного поводження в побуті з урахуванням питань забезпечення 

протипожежної безпеки. 

                                        Постійно  
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2. Відповідальність за виконанням даного наказу покласти на  начальника 

господарчої групи відділу освіти, молоді та спорту Козину В.В., завідувача 

районним методичним кабінетом Бєляєву А.І. 

 

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                           О.ПЕТРЕНКО  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


