
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvyravo@i.ua 

 

НАКАЗ 
 

15.03. 2011 р.           №95 

Про посилення протипожежного захисту 

 об’єктів системи освіти району  

у весняно-літній період 2011 року 

 

 На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», та на 

вимогу листа Міністерства надзвичайних ситуацій України від 31.01.2011р. №01-1244/36, з 

метою збереження державного, комунального, приватного майна та посилення 

протипожежного захисту об’єктів системи освіти району в весняно-літній період 2011 року 

      НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити заходи з попередження пожеж та безперебійної роботи закладів освіти у 

весняно-літній період 2011 року (Додаток 1). 

2. Керівникам закладів освіти району: 

2.1. Здійснити аналіз стану протипожежного захисту об’єктів та вжити заходів щодо 

усунення порушень вимог пожежної безпеки. 

2.2. Забезпечити виконання заходів з попередження пожеж та безперебійної роботи 

закладів освіти у весняно-літній період 2011 року. 

2.3. Забезпечити виконання нормативно-правових актів з охорони праці, відповідних 

приписів органів державного нагляду за охороною праці та пожежної безпеки. 

2.4. Здійснювати постійний зв’язок з відповідними службами з питань щодо запобігання 

травматизму серед учасників навчально-виховного процесу та пожежної безпеки. 

3. Інженеру з охорони праці відділу освіти (Парфенюку О.К.) та методисту районного 

методичного кабінету (Ткаченку С.Г.) посилити контроль за організацією робіт з охорони 

праці та пожежної безпеки в закладах освіти району. Посилити адміністративні заходи 

впливу на осіб, які допускають серйозні недоліки в організації роботи з безпечної 

життєдіяльності навчальних закладів. 

4. Відповідальність за організацію робіт з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 

життя учасників навчально-виховного процесу покласти на головного спеціаліста відділу 

освіти Вигівську А.Д. та керівників навчальних закладів району. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти      О.В.Заболотний 

 

З наказом ознайомлені: 

Головний спеціаліст відділу освіти     А.Д.Вигівська 

 

Методист РМК        С.Г.Ткаченко 

 

Інженер з охорони праці      О.К.Парфенюк 
          

 



Додаток 1 

         до наказу №95 від 15.03.2011р. 

 

ЗАХОДИ 

Відділу освіти Сквирської райдержадміністрації 

«Про посилення протипожежного захисту об’єктів  

системи освіти у весняно-літній період 2011 р.» 

 

№ 

з\п 

Назва заходу Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Організувати пожежно-технічні обстеження 

навчальних закладів, будівель з масовим 

перебуванням дітей, до проведення обстежень 

залучити представників державних служб. 

Березень 

Квітень 

Вигівська А.Д. 

2. Розглянути на нараді відділу освіти питання про 

посилення протипожежного захисту об’єктів та 

профілактики дитячого травматизму. 

Квітень Вигівська А.Д. 

3. При підготовці об’єктів до весняно-літнього періоду 

привести в належний стан: 

 електромережі та електрообладнання; 

 технологічне обладнання; 

 протипожежні водоймища та водопроводи 

 

Квітень 

Директор 

4. Забезпечити приміщення необхідною кількістю 

первинних засобів пожежегасіння, привести в 

робочий стан вогнегасники, укомплектувати 

пожежні щити необхідним інвентарем. 

Березень 

Квітень 

Директор 

5. Заборонити експлуатацію несправних приладів 

освітлення та електронагрівальних приладів. 

Постійно Директор 

6. Заборонити використання відкритого вогню для 

освітлення приміщень та для відігрівання 

водогінних і опалювальних систем. 

Постійно Директор 

7. Перевірити шляхи евакуації дітей та персоналу на 

випадок надзвичайних подій. Тримати шляхи 

евакуації в належному стані. 

Постійно Відповідальний 

за 

протипожежний 

стан 

8. Перевірити та поновити схеми шляхів евакуації на 

випадок надзвичайних ситуацій. 

Березень Відповідальний 

за 

протипожежний 

стан 

9. Провести з персоналом навчального закладу 

відпрацювання практичних дій згідно з планом 

евакуації людей на випадок виникнення пожежі 

Квітень Директор. 

Відповідальний 

за 

протипожежний 

стан. 

10. Провести додаткові протипожежні інструктажі з 

працівниками, які задіяні на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою. 

Березень 

Травень 

Відповідальний 

за 

протипожежний 

стан 

11. Провести виховні заходи, бесіди, уроки в 

навчальних закладах, спрямовані на запобігання 

пожежам від дитячих пустощів з вогнем. 

Березень 

Квітень 

Класний 

керівник. 

Класовод. 

Вихователь. 

12. Забезпечити виконання навчальних програм з курсу 

основ безпеки життєдіяльності. 

Травень Директор 

 


