
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

31.08.2021                                        Перечин                                    №32/01-07 

 

Про забезпечення виконання 

вимог пожежної та електробезпеки 

в закладах освіти на 2021/2022 н. р. 

 

 На виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 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 та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 

№1669, задля дотримання установленого протипожежного режиму всіма 

учасниками освітнього процесу, вжиття заходів щодо попередження 

пожежної небезпеки й усунення недоліків, забезпечення безпечних й 

нешкідливих умов навчання, праці та виховання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів освіти: 

1.1. 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 

1.2. Забезпечувати дотримання норм протипожежної безпеки у 

будівлях і спорудах, перевірити наявність та стан протипожежних засобів. 

Постійно  

1.3. Здійснювати контроль за дотриманням установленого 

протипожежного режиму учасниками освітнього процесу, вживати заходів 

щодо попередження пожежної безпеки й усунення недоліків, що 

спричиняють пожежну небезпеку. 

Постійно   



1.4. Здійснювати відповідно до чинних нормативно-правових актів 

заміри опору ізоляції електроустановок і електропроводки, заземлювальних 

пристроїв у закладах освіти. 

1.5. Затвердити наказами посадових осіб, відповідальних за 

протипожежний стан, електробезпеку у закладі освіти. 

1.6. Організувати та здійснити вивчення вимог пожежної безпеки і 

проведення протипожежних інструктажів із працівниками закладів освіти 

відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і 

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

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, (затв. 

наказом від 18.04.2006 №304) . 

1.7. Затвердити план евакуації, порядок оповіщення людей, що 

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

виникнення пожежі. 

1.8. Здійснювати практичні заняття щодо відпрацювання планів 

евакуації всього особового складу закладу освіти з відміткою у 

встановленому журналі контролю. 

1.9. Перевірити наявність вказівних знаків евакуаційних виходів у 

коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках, дверях освітнього 

закладу. 

1.10. Не захаращувати шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, 

тамбури, фойє, холи, вестибюлі, запасні виходи). 

Постійно  

1.11. Не влаштовувати на сходових клітках (та під ними), складські та 

іншого призначення приміщення, не установлювати устаткування, що 

заважає переміщенню людей. 

Постійно   

1.12. Не дозволяти розміщення у підвальних і цокольних поверхах 

вибухо-, пожежонебезпечних предметів (виробництв), зберігання та 

застосування легкозаймистих горючих рідин й матеріалів. 

Постійно  

1.13. Розташувати у кожному приміщенні закладу табличку, з 

вказівкою прізвища відповідальної особи за протипожежну безпеку, номер 

телефону найближчої пожежної частини, а також інструкцію з пожежної 

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

1.14. Забезпечити виконання заходів щодо недопущення утворення 

несанкціонованих сміттєзвалищ на території закладу, упорядкування місць 

побутових відходів, не допускати спалення сміття, листя тощо на території  

та за її межами. 

Постійно  

1.15. Здійснювати інформаційно-профілактичні заходи щодо 

протипожежної безпеки серед учасників освітнього процесу в закладах 

освіти. 

Постійно  



1.16. Заборонити паління цигарок у приміщеннях і на територіях 

закладів освіти, оформити дане доручення наказом та інформаційним 

стендом із ознайомленням всього особового складу закладу освіти. 

Постійно  

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

   

 

 

Начальник відділу                                                    Ольга БАРЗАК 


