
 
 

УКРАЇНА 

ПІДВОЛОЧИСЬКA СЕЛИЩНА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
вул. А. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Тернопільська область, 47800, тел. (03543) 2-10-01,  

е-mail: 40508989@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 40508989 

 

НАКАЗ 
 
«30» жовтня 2017 року              смт Підволочиськ                      № 219-од 
 
Про затвердження Плану заходів 
щодо запобігання пожежам, загибелі 
на них учасників освітнього процесу  
та безпечної експлуатації будівель і споруд 
 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 
13 жовтня 2017 року № 296 «Про затвердження Плану заходів щодо запобіган-
ня пожежам, загибелі на них учасників навчально-виховного процесу та безпе-
чної експлуатації будівель і споруд» та з метою запобігання пожежам, загибелі 
на них учасників освітнього процесу і безпечної експлуатації будівель, споруд 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів (далі – План заходів) щодо запобігання поже-
жам, загибелі на них учасників освітнього процесу та безпечної експлуатації 
будівель і споруд, що додається. 

2. Відповідальним за пожежну безпеку в приміщенні відділу освіти, що 
знаходиться за адресою вул. А. Шептицького, 4, призначити головного спеціа-
ліста Беня Р.І. 

3. Відповідальним за пожежну безпеку в приміщенні відділу освіти, що 
знаходиться за адресою вул. Патріарха Мстислава, 54, призначити інженера з 
охорони праці Хімчука І.Я. 

4. Керівникам закладів освіти: 
1) Забезпечити виконання Плану заходів у встановлені терміни. 
2) До 1 листопада 2017 року розробити власні заходи із запобігання вини-

кненню пожеж на підпорядкованих об’єктах. 
3) До 1 листопада 2017 року увійти з пропозицією до Підволочиської се-

лищної ради щодо виділення коштів для здійснення комплексних заходів з ме-
тою створення умов безпечного перебування вихованців та учнів у закладах 
освіти, охорони їх життя та здоров’я. 

4) Про хід виконання заходів інформувати відділ освіти щоквартально до 
4 числа місяця, що наступає за звітним кварталом. 
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5. Загальне керівництво дотримання вимог пожежної та техногенної без-
пеки у відділі освіти селищної ради та контроль за виконанням наказу залишаю 
за собою. 
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            ЗАТВЕРДЖЕНО: 

         наказом відділу освіти 
   Підволочиської селищної ради 

від 30 жовтня 2017 року № 219-од 
ПЛАН заходів 

щодо запобігання пожежам, загибелі на них учасників освітнього процесу  
та безпечної експлуатації будівель і споруд 

 
1. Розробити і затвердити план заходів щодо забезпечення пожежної та техно-

генної безпеки з визначенням необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для: 
а) придбання, ремонту та обслуговування засобів внутрішнього та зовнішнього 

пожежогасіння; 
б) визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки та 

призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, при-
міщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів про-
типожежного захисту; 

в) провести перевірку пожежного та технічного стану протипожежного та тех-
нічного стану адміністративних, побутових, складських, інших приміщень, будівель, 
горищ, підвалів та територій з оформленням відповідних протоколів; 

г) на передодні опалювального сезону провести огляди та ремонти електроус-
тановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного об-
ладнання. 

д) проходження відповідальним особами один раз на три роки навчання і пере-
вірку знань з питань пожежної безпеки та отримання відповідного посвідчення. 

Директори закладів освіти 
термін виконання – щорічно до 15 жовтня 

2. Провести навчання з пожежної безпеки та додаткові інструктажі з працівни-
ками, учнями, вихованцями з питань: 

– евакуації на випадок пожежі; 
– користування електропобутовими приладами та засобами пожежогасіння; 
– оповіщення та дії на випадок виникнення пожежі, надзвичайної ситуації; 
– надання першої допомоги при опіках, переломах, струсах, запамороченнях, 

обмороженнях. 
Директори закладів освіти 
термін виконання – жовтень-листопад 

3. Провести перевірку знань загальних інструкцій з пожежної та техногенної 
безпеки у працівників з питань здійснення контролю за утриманням протипожежного 
стану, огляду територій й приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у 
разі виявлення пожежі, виникнення надзвичайної ситуації. 

Директори закладів освіти 
термін виконання – щорічно до 30 листопада 

4. Забезпечити очищення службових, складських та господарських приміщень і 
територій, горищ та підвалів від легкозаймистих та горючих матеріалів. Заборонити 
спалювання сміття та відходів на території освітніх закладів. 

Керівники структурних підрозділів відділу освіти 
Директори закладів освіти 
термін виконання – постійно 
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5. Забезпечити автотранспорті засоби справними порошковими вогнегасниками 
відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року № 934. Забо-
ронити використання для підігріву двигунів транспортних засобів відкритого вогню 
(факелів, паяльних ламп тощо), застосування відкритого вогню для освітлення та обі-
гріву. 

Керівники освітніх установ та організацій  
термін виконання – постійно 

6. Вжити дієвих заходів щодо проведення нарад з керівниками закладів освіти 
незалежно від форми власності та підпорядкування з питань безпечного перебування 
дітей, охорони їх життя та здоров’я. 

Керівники структурних підрозділів відділу освіти 
термін виконання – щорічно (вересень-жовтень) 

7. Забезпечувати  підготовку об’єктів освітніх закладів до роботи в осінньо-
зимовий, весняно-літній періоди відповідно до розроблених планів заходів. 

Директори закладів освіти 
термін виконання – щорічно (травень-серпень) 

8. Провести перевірку технічного стану систем автоматичної сигналізації, по-
жежогасіння, оповіщення про пожежу, внутрішнього і зовнішнього пожежного водо-
постачання щодо можливості їх експлуатації в умовах низьких температур, встанов-
лення пожежної сигналізації, стану обробки дерев’яних конструкцій вогнезахисними 
речовинами, а також забезпечення приміщень об’єктів освіти необхідною кількістю 
первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки; стану еваковиходів, 
комплектацію пожежних щитів. 

Директори закладів освіти 
термін виконання – щорічно до 31 жовтня 

9. Сприяти працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій в організа-
ції та проведенні районних (міських), обласних етапів змагань з пожежно-
прикладного спорту, фестивалю-огляду Дружин юних пожежних та відзначенню пе-
реможців. 

Керівники структурних підрозділів відділу освіти 
термін виконання – II квартал кожного року 

10. Опрацювати у педагогічних і трудових колективах Правила пожежної без-
пеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені нака-
зом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 р. № 974 і зареєстровані в Мі-
ністерстві юстиції України 08.09.2016 р. за № 1229/29359. 

Директори закладів освіти 
термін виконання – до 15.11.2017р. 

 
 
Головний спеціаліст відділу освіти  Р.І. Бень 


