
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 02.01.2018         смт Нова Водолага                                     № 16 

 

Про  порядок проходження 

працівниками інструктажів   та 

навчання з питань пожежної 

безпеки        
 

 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, 

з метою підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань працівників, 

навчання їх правил пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних 

особливостей приміщень, глибшого ознайомлення з протипожежними заходами 

та діями в разі пожежі, вироблення навичок використання наявних засобів 

пожежогасіння 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальним за організацію та проведення інструктажів, навчання з питань 

пожежної безпеки призначити Коротецького В.П., заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи: 

2. Відповідно до штатного розкладу закладу затвердити Перелік посад, при 

призначенні на, які особи зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з 

питань пожежної безпеки .(Додаток № 1) 

3. З усіма працівниками, щойно прийнятими на роботу (постійну або тимчасову),    

а   також з особами, які прибули на підприємство на виробничу практику й мають 

брати участь у виробничому процесі, до початку виконання ними їхніх обов’язків 

проводити вступний протипожежний інструктаж. 
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4. До початку виконання своїх обов’язків на робочому місці проводити первинний 

протипожежний інструктаж: 

  - усім новоприйнятим на роботу; 

  - працівникам, переведеним з інших структурних підрозділів ; 

 -будівельникам сторонніх організацій, що виконують будівельні роботи в закладі; 

 - учням (студентам) під час виробничої практики. 

5. Не рідше як один раз на рік з усіма працівниками  закладу на робочих місцях 

проводити повторний протипожежний інструктаж. 

6. Позаплановий протипожежний інструктаж з працівниками проводити: 

- у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань 

пожежної безпеки, змін та доповнень до них; 

- у разі зміни технологічного процесу, використання нового або заміни 

пожежонебезпечного устаткування. 

7.Перед виконанням працівниками разових пожежонебезпечних робіт 

(зварювальних, розігрівальних тощо), під час ліквідації аварій, стихійного лиха 

проводити цільовий протипожежний інструктаж. 

8. Відповідальному за пожежну безпеку в проходити   попереднє спеціальне 

навчання (пожежно-технічний мінімум) 1 раз на 3 роки. Один раз на рік виконавці 

робіт з підвищеною пожежною  небезпекою (електрик, оператори котельні,) 

мають проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки в  учбових 

комбінатах. 

9.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                                 С.Ю. Єрмаков  

   Калашник  

 

 

З наказом від 02.01.2018 № 16  ознайомлені: 

 

Коротецький В.П._______ 
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                                                               Додаток 1 до наказу 

                                                                                КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                               від 02.01.2018 № 16 
   
   

Перелік посад, 

 при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання та перевірку 

знань з питань пожежноїбезпеки 
 

Назва посади Вид навчання /періодичність 

Заступники  директора з ВР, НВР, АГР, 

інженер з охорони праці 

 Навчання   (в рамках навчання з питань 

охорони праці) 1 раз на 3 роки 

Практичний психолог  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Комірник   Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Соціальний  педагог  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Вихователь  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Вчитель  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Педагог  - організатор Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Головний   бухгалтер Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Бухгалтер  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Двірник Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Лаборант  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Секретар- друкарка  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Кастелянша  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Бібліотекар  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Пом.  вихователя Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Шеф  – кухар Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Кухар  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Машиніст  з прання    білизни, спецодягу Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Швачка     Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Гардеробник  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Вихователь  дошкільних груп Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Помічник  вихователя дош. груп Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Прибиральниця службових прим. Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Підсобний  робітник Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Робітник  по  комп.обслуговуванню і 

ремонту будівель 

Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Слюсар -сантехнік Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Сторож  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Водій  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Оператор  газової котельні Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Електрик  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Санітарка  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Лікар  – стоматолог Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Інструктор з ЛФК Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Лікар -педіатр Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Медична сестра з дієт. харчування Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 

Медична сестра  Інструктаж з пож.безпеки /1 раз на рік 



 


