
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

 11.01.2021        смт Нова Водолага                                   №28  

Про підготовку та проведення  

тренування з відпрацювання дій  

на випадок пожежі 

 

На виконання Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету 

міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу МВС 

України від 30.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 

2015 року за № 252/26697 та відповідно до плану підготовки постійного складу 

учасників освітнього процесу до проведення тренувань з відпрацювання дій 

на випадок пожежі, з метою забезпечення високої організованості та якісного 

проведення заходу 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Провести  тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі за темою: 

«Порушення режиму роботи закладу з причини пожежі в цілому. Евакуація 

персоналу, учасників освітного процесу і гасіння умовної пожежі». 

22.04.2021 

2. Керівником проведення тренувань з відпрацювання дій на випадок пожежі 

призначити Коротецького Володимира Павловича, заступника директора з 

адміністративно-господарської роботи. 



2 

3. Метою та завданням тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі  

визнати: 

3.1. Перевірка дій персоналу, учасників  освітнього процесу та постійного 

складу закладу при виникненні пожеж. 

22.04.2021 

3.2. Контроль знань і умінь постійного складу школи відповідно до програми 

загальної підготовки, а також під час проведення тренування з відпрацювання 

дій на випадок пожежі . 

22.04.2021 

3.3. Практичне закріплення учасниками освітнього процесу теоретичного 

матеріалу щодо дій при виникненні пожеж. 

22.04.2021 

4. До участі у проведенні тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі 

залучити керівний  та постійний склад працівників та учнів закладу. 

22.04.2021 

5.Призначити комісію по оцінюванню тренування з відпрацювання дій на 

випадок пожежі у такому складі: 

    -  голова комісії – Єрмаков С.Ю., директор; 

    - заступник Коротецький В.П., начальник ЦЗ з матеріально-технічного 

забезпечення,   заступник директора з адміністративно-господарської роботи;                 

    - Черниш І.В., заступник начальника ЦЗ з евакуації, заступник директора з 

виховної роботи. 

Члени комісії: 
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    -  Калашник Л.Б.,голова комісії ЦЗ, заступник директора з навчально-

виховної роботи; 

   -  Романов С.О.заступник голови комісії ЦЗ, викладач предметА «Захист 

України». 

6. Затвердити план підготовки та проведення тренування з відпрацювання дій 

на випадок пожежі. (Додаток 1) 

До 22.04.2021 

7. Калашник Ю.О., інженеру з охорони праці, розробити документацію 

проведення тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі. 

До  22.04.2021 

8. Коротецькому В.П., заступнику директора з адміністративно-господарської 

роботи, забезпечити ланки цивільного захисту необхідним майном і 

підготувати територію школи для проведення тренування з відпрацювання дій 

на випадок пожежі. 

До 22.04.2021 

9. Коротецькому В.П. з питань ЦЗ, 23підготувати навчально-матеріальну базу 

школи до проведення тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі . 

22.04.2021 

10. Класним керівникам та вихователям 1-11-х класів: 

10.1. Довести до відома учнів цілі та завдання тренування з відпрацювання дій 

на випадок пожежі, провести бесіди за правилами безпеки під час проведення 

тренування з відпрацювання дій на випадок пожежі  та про порядок евакуації 

зі школи у разі виникнення пожежі. 

До 22.04.2021 

 



4 

10.2. Опрацювати питання вміння користуватися засобами індивідуального 

захисту у разі виникнення пожежі. 

                                             До 22.04.2021 

11. Для імітування умовної пожежі, оголошення ввідних для персоналу, 

вжиття заходів щодо попередження помилкових дій будь-якого учасника 

тренування, які можуть призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження 

обладнання або порушення технологічного процесу, призначити  

посередників: 

  - Діхтяр Н.В.,- лікар; 

 - Бугай О.В., лікар-стоматолог; 

 -  Калашник Ю.О., інженер з охорони праці; 

 -  Золочевська Л.М., інструктор з ЛФК. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 
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 З наказом від 11.01.2021 № 28 ознайомлені: 

 Коротецький В.П._________ 

 Калашник Л.Б._________ 

 Черниш І.В.___________ 

 Романов С.О._________ 

 Діхтяр Н.В.__________ 

 Бугай О.В.__________ 

 Калашник Ю.О.________ 

 Золочевська Л.М._________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


