
 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

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

 

Н А К А З 
 

06.12.2010р.          № 

Про посилення протипожежних заходів 

та попередження дитячого травматизму 
 

 Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», 

«Про правові засади цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 1 

липня 2002 року №870 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на 

період до 2010 року та з метою безпечної організації новорічних свят, проведення  

профілактичної роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо 

профілактики травматизму невиробничого характеру  

      

Н А К А З У Ю: 
1. Затвердити  заходи відділу освіти Сквирської райдержадміністрації про 

посилення протипожежного стану на період проведення новорічних свят в навчальних 

закладах району (Додаток). 

2. Директорам навчальних закладів, завідуючим ДНЗ: 

 2.1. Забезпечити неухильне виконання затверджених заходів . 

 2.2. Провести з учнями, вихованцями до 20 грудня 2010 року бесіди та класні 

години про правила безпеки під час проведення спортивних ігор, з питань безпеки 

дорожнього руху, пожежної безпеки та правил поведінки під час ожеледиці і на льоду.  

 2.3.Подати інженеру з охорони праці відділу освіти Сквирської 

райдержадміністрації звіт про виконання щодо посилення протипожежного стану на 

період проведення новорічних свят в навчальних закладах району та ДНЗ. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти        О.В.Заболотний 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до наказу № 

від «___» _____________2010р. 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник відділу освіти 

Сквирської райдержадміністрації 

 

______________ О.В.Заболотний 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СКВИРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ПОСИЛЕННЯ 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ НА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНИХ СВЯТ В НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ РАЙОНУ 

№з/п Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Посилити контроль за протипожежним станом в 

навчальному закладі та ДНЗ 

Постійно Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

2. Перевірити та привести в робочий стан пожежні та 

евакуаційні виходи в приміщенні навчального 

закладу та ДНЗ 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

3. Перевірити наявність та стан первинних засобів 

пожежогасіння, та встановити їх у місцях 

безпосереднього проведення новорічних свят 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

4 Д 20 грудня 2010 року спільно з представниками 

державного пожежного нагляду провести обстеження 

стану протипожежного захисту навчального закладу, 

ДНЗ. 

20.12.2010р Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ 

5. До 20 грудня 2010 року провести роз’яснювальну 

роботу з учнями, вихованцями щодо заборони 

використання піротехнічних засобів, легкозаймистих 

речовин, вибухонебезпечних предметів(сумішей)  

при проведенні новорічних свят. 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

6. Призначити чергових та відповідальних осіб за 

безпечне проведення новорічних свят з числа 

педагогічного персоналу і адміністрації навчального 

закладу та ДНЗ 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

7. Заборонити використання електричних гірлянд без 

попереднього технічного огляду та без наявності 

сертифікату якості 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

8. Заборонити використання електричних подовжувачів 

незаводського виробництва та тих, які не 

відповідають Правилам влаштування 

електроустановок 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

9. Запобігти перевантаженню електричної мережі 

потужними електроспоживачами. 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

10. Заборонити використання для освітлення приміщень 

джерела відкритого вогню у разі відключення 

електроенергії 

Постійно Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ 

11. Провести позачерговий інструктаж з учнями, 

вихованцями, педагогами та обслуговуючим 

персоналом з пожежної безпеки з відповідними 

записами в  журналі інструктажів 

20.12.2010р. Директор 

навчального закладу. 

Завідуючий ДНЗ. 

Класний керівник. 
 


