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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

Про проведення протипожежних заходів 
при підготовці до роботи в весняно - 
літньому періоді 2018 року

За повідомленням Вінницького районного сектору ГУДСНС України у 
Вінницькій області щорічно, з настанням весняно-літнього періоду, різко 
загострюється обстановка з пожежною безпекою в районі. В цей період 
виникає понад 60 % пожеж.

Досить відмітити, що станом на 21.02.2018 року на території Вінницького 
району виникло 14 пожеж, в результаті пожеж завдано матеріальних збитків 
на суму понад 250 тис. гривень. Серйозну стурбованість викликає той факт, 
що на території району залишається складним стан справ із загибеллю людей 
при пожежах. Так, у поточному році загинула вже одна людина.

У більшості випадків причинами пожеж є нехтування населенням 
елементарних вимог пожежної безпеки.

Потребує значного поліпшення стан протипожежного захисту на об’єктах 
з масовим перебуванням людей.

Щороку в травні - серпні різко зростає кількість пожеж в житловому 
секторі з причин необережного поводження з вогнем, дитячих пустощів з 
вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електромережі.

На виконання вимог листа районного сектору ГУДСНС України від 
26.02.2018 № 133 та з метою попередження пожеж на об’єктах в весняно- 
літній пожежонебезпечний період,

Н А К А З У Ю :

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:
1.1. У квітні-травні силами адміністрації об’єктів, пожежно-технічних 

комісій, добровільних пожежних дружин та інших добровільних 
протипожежних формувань організувати комісійні перевірки протипожежного 
стану підвідомчих об’єктів. Вжити невідкладні заходи по усуненню виявлених 
недоліків. *.

1.2. Наказом навчального закладу призначити відповідальних осіб за 
протипожежний стан будівель, приміщень та інших дільниць, на яких 
покласти здійснення контролю за станом протипожежного режиму, приймати 
необхідні заходи до усунення недоліків, а також ретельно проводити огляди
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приміщень після закінчення роботи.
1.3. Організувати і провести громадські огляди протипожежного стану 

об’єктів. Для проведення цієї роботи створити спеціальні комісії із залученням 
працівників ДСНС на місцях.

1.4. Здійснити перевірку технічного стану і ремонту близкавкозахисту, 
ектрообладнання та систем протипожежного захисту.

1.5. Очистити виробничі, складські та господарські території, горища та 
підвали від горючих матеріалів. Знести тимчасові дерев’яні будівлі, що 
знаходяться з порушеннями протипожежних розривів.

1.6. Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів 
пожежегасіння, привести в робочий стан вогнегасники, укомплектувати 
пожежні щити необхідним інвентарем.

1.7. Визначити порядок зберігання та використання 
вибухопожеженебезпечних речовин, балонів з газами, целулоіду, карбіду 
кальцію та інших матеріалів, що мають підвищену пожежну небезпеку.

1.8. Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками, що 
зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, обслуговуючим 
персоналом електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого 
інженерного обладнання.

1.9. На кожному об’єкті опрацювати загально об’єктові інструкції про 
заходи пожежної безпеки. Переглянути та доповнити склад бойових 
розрахунків ДПД (ДІЖ). Закріпити за ними виробничі дільниці для нагляду за 
дотриманням протипожежного режиму.

1.10. З настанням сухої жаркої погоди організувати здійснення комплексу 
заходів по забезпеченню пожежної безпеки, особливу увагу при цьому 
звернути на заборону розведення вогнищ у цей період.

1.11. Не дозволяти здавати в оренду приміщення без попередньо 
зареєстрованої декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам 
пожежної безпеки в органах ДСНС.

1.12. Провести навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки 
посадових осіб об’єктів із залученням працівників ДСНС.

1.13. Придбати для кожної установи, об’єкту комплект збірників 
нормативних актів "Пожежна безпека" і організувати їх виконання.

1.14. Виготовити та забезпечити всі об’єкти інструкціями, пам’ятками, 
попереджувальними знаками на протипожежну тематику.

1.15. В функціональних обов’язках керівників об’єктів і відповідальних 
працівників відобразити питання організації пожежної безпеки.

1.16. Періодично розглядати на нарадах питання протипожежного стану 
об’єктів і виконання планових заходів.

1.17. Про проведену роботу інформувати відділ освіті до 20.03. 2018.
2. Контроль за виконанням даного наказу залиша^гза собою.
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