
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

04.01.2022                                   смт Нова Водолага                                   № 15 

 

Про організацію протипожежного 

режиму в закладі на 2022 рік 

 На виконання Кодексу цивільного захисту України, «Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України  України 15.08.2016 року № 974, з метою забезпечення 

необхідних умов для успішного гасіння пожежі у разі її виникнення та 

посилення контролю за станом пожежної безпеки у закладі та збереження 

життя і здоров’я кожного учасника освітнього процесу та працівників закладу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Алгоритм дій учасників освітнього процесу на випадок пожежі 

чи іншої надзвичайної ситуації у Комунальному закладі «Нововодолазька 

санаторна школа» Харківської обласної ради (Додаток 2) 

2.Керівникам структурних підрозділів ВОДОЛАЖЧЕНКО Т.В., в.о. заступника 

директора з навчально-виховної роботи, ЧЕРНИШ І.В., заступнику директора з 

виховної роботи, КОРОТЕЦЬКОМУ В.П., заступнику директора з 

адміністративно-господарської роботи, дотримуватись у закладі наступного 

протипожежного режиму: 

2.1. Ознайомити підлеглих працівників з Алгоритмом  дій учасників освітнього 

процесу на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації під підпис. 
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2.2. Заборонити паління в усіх приміщеннях і на прилеглій території 

навчального закладу. 

Постійно  

2.3. Заборонити зберігання легкозаймистих і горючих рідин (фарб, лаків, 

розчинів та ін.) у приміщеннях навчального закладу, за винятком лабораторії 

(кабінету) хімії, де дозволяється зберігання в невеликих кількостях 

легкозаймистих і горючих рідин у переносному металічному ящику. 

Постійно  

2.4 Заборонити спалювання сміття, сухої трави та опалого листя дерев на 

території навчального закладу. 

Постійно  

2.5. Здійснювати контроль перед виконанням разових (тимчасових) 

пожежонебезпечних робіт (зварювання, розігрівання тощо), вивести з будівлі 

учнів та працівників закладу, забезпечити місце для проведення цих робіт 

вогнегасниками, запасом води, піску, іншими первинними засобами 

пожежогасіння. Після закінчення робіт ретельно оглянути місце їх проведення 

на предмет відсутності осередків загоряння. 

Постійно  

2.6. Забезпечити контроль за дотриманням певних дій працівниками закладу на 

кінець робочого дня: перед закриттям приміщень відключити всі 

електроприлади та вимкнути електроосвітлення. 

Постійно  
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2.7. При виявленні ознак пожежі: негайно повідомити про це в найближчу 

пожежну частину, сповістити працівників про пожежу та розпочати  евакуацію  

учнів та працівників із закладу, використовуючи всі евакуаційні виходи: 

розпочати гасіння пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння. 

За потреби 

3.Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи   

КОРОТЕЦЬКОМУ В.П.: 

3.1. Забезпечити контроль за своєчасним обслуговуванням первинних засобів 

пожежогасіння. 

Постійно  

3.2 Проводити вступний та первинний протипожежні інструктажі з усіма 

щойно прийнятими на роботу техпрацівниками; повторний - з усіма 

техпрацівниками не менше ніж один раз на рік. Записи проведення 

інструктажів робити в Журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного 

захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. 

3.3 Один раз на три роки організовувати проведення навчання та перевірку 

знань з питань пожежної безпеки посадових осіб закладу за програмою в обсязі 

10 годин (Додаток 1). 

3.4. Забезпечити контроль за утриманням  у справному стані дорог, під’їздів та 

підходів до всіх будівель і споруд навчального закладу, забірних пристроїв водо 

джерел ; у холодну пору року — очищення їх від снігу. 

Постійно  
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3.5. Проводити планово-попереджувальні ремонти та огляди електроустановок, 

опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного 

обладнання підрядною організацією, яка має ліцензію на виконання даного 

виду робіт. 

Щорічно  

4. Вчителям-предметникам: 

4.1. Проводити з учнями протипожежні інструктажі  під час проведення 

виробничого навчання, практичних та лабораторних занять      у навчальних 

майстернях, лабораторіях тощо. 

Постійно  

4.2. Забезпечити дотримання Алгоритму дій  учасників освітнього процесу на 

випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації у Комунльному закладі 

«Нововодолазька санаторна школа» Харківської обласної ради. 

Постійно  

5. Проводити практичний тренінг з евакуації учнів та працівників з приміщень 

заладу. 

2 рази на рік  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор                                                                                              С.ЄРМАКОВ 

Калашник 
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З наказом від 04.01.2022 року № 15 ознайомлені: 

Водолажченко Т.В.__________ 

Черниш І.В.___________ 

Коротецький В.П._____________ 
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                                  Додаток 1  

                                                                            до наказу  від 04.01.2022  № 15 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

проведення занять з пожежно-технічного мінімуму 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Короткий зміст 

1 

Заходи пожежної 

безпеки у 

навчальному закладі 

2–4 

Стисла характеристика навчального 

закладу та його пожежної небезпеки. 

Основні положення Кодексу цивільного 

захисту України. Локальні документи 

навчального закладу: правила, 

інструкції, положення, накази з питань 

пожежної безпеки. Відповідальність за 

порушення правил пожежної безпеки. 

Основні причини пожеж: несправність 

обладнання, необережне поводження з 

вогнем, несправність електроустановок, 

порушення правил користування 

інструментами і електронагрівальними 

приладами тощо. 

Вимоги щодо утримання території, 

протипожежних розривів, джерел 

протипожежного водопостачання. 

Дії працівників у разі виявлення 

порушень правил пожежної безпеки. 

Порядок виклику пожежної охорони. 

Порядок організації, мета та завдання 

добровільної пожежної дружини 

2 Заходи пожежної 

безпеки на робочому 
2–4 Характеристика пожежної небезпеки 

установок, що розміщені у приміщенні 



місці (споруді). Дії персоналу у випадку 

порушень режиму роботи установок, 

машин. Протипожежний режим на 

робочому місці. Правила пожежної 

безпеки, встановлені для працівників 

певного приміщення або споруди. 

Можливі причини виникнення пожеж. 

Дії персоналу в разі загрози виникнення 

пожежі, аварії чи вибуху; правила 

вимкнення установок, порядок зняття 

напруги з електроустановок, виклику 

аварійної допомоги тощо. 

Заходи пожежної безпеки, яких 

необхідно дотримуватися, стаючи до 

роботи, у процесі роботи та після її 

закінчення з метою запобігання 

виникненню пожеж 

3 

Оповіщення про 

пожежу та виклик 

пожежної охорони 

1 

Установлений у навчальному закладі 

порядок (система) оповіщення людей 

про пожежу. 

Засоби зв’язку, сигналізації, які є у 

навчальному закладі та на робочому 

місці, розміщення найближчих апаратів 

телефонного зв’язку, сповіщувачів 

пожежної сигналізації, пристроїв для 

подання звукових сигналів пожежної 

тривоги, систем сповіщення та 

керування евакуацією людей. Порядок 

використання цих засобів у разі 

виникнення пожежі 

4 

Засоби 

пожежогасіння, 

протипожежне 

устаткування та 

інвентар, порядок їх 

використання під час 

пожежі 

2 

Призначення та місцезнаходження 

наявних у навчальному закладі засобів 

пожежогасіння, протипожежного 

устаткування та інвентарю 

(вогнегасники, внутрішні пожежні 

крани, ящики з піском, стаціонарні 

установки пожежогасіння тощо). 



Загальні поняття про пожежну 

сигналізацію, установки пожежогасіння 

(вуглекислотні, пінні, порошкові тощо). 

Порядок утримання наявних у 

навчальному закладі засобів 

пожежогасіння (у літніх та зимових 

умовах). Правила використання 

вогнегасників, протипожежного 

інвентарю та обладнання 

5 Дії під час пожежі 2 

Дії у разі виявлення на робочому місці 

або на території навчального закладу 

задимлення чи пожежі. Порядок 

повідомлення про пожежу аварійно-

рятувальних і пожежних підрозділів та 

інших аварійних служб. Організація 

зустрічі аварійно-рятувальних та 

пожежних підрозділів. Відключення за 

необхідності устаткування, комунікацій, 

електроустановок та вентиляції. 

Гасіння пожежі наявними у навчальному 

закладі засобами пожежогасіння; 

порядок включення стаціонарних 

установок пожежогасіння, евакуації 

учнів та працівників, матеріальних 

цінностей. 

Дії після прибуття аварійно-рятувальних 

та пожежних підрозділів (надання 

допомоги у прокладанні рукавних ліній, 

участь в евакуації матеріальних 

цінностей та виконанні інших робіт за 

розпорядженням керівника 

пожежогасіння). 

Обов’язки членів добровільної пожежної 

дружини 

6 
Заходи пожежної 

безпеки в побуті 
1–2 

Основні причини виникнення пожеж у 

житлових будинках: необережне 

поводження з вогнем, використання 



факелів та паяльних ламп для 

відігрівання замерзлих труб 

центрального опалення, водопостачання 

чи каналізації. Несправності та 

неправильна експлуатація приладів 

газопостачання, опалення та побутових 

споживачів електроенергії. 

Пожежна небезпека хімічних речовин, 

предметів побутової хімії та аерозольних 

препаратів. 

Запобігання пожежам. Порядок 

утримання житлових і підсобних 

приміщень, індивідуальних гаражів. 

Виклик пожежної охорони і поведінка 

громадян у разі виникнення пожеж 

 

 

 


