
КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 

СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 
20750 ,Смілянський район, с.Куцівка, вул. Шевченка ,18 тел.9-27-48,  e-mail:  kycivka@ukr.net 

 

      

НАКАЗ 

 

01.09.2017                                                                                                              №44 

 

Про забезпечення пожежної безпеки  

в приміщеннях Куцівської ЗОШ І-ІІ ст.  

 

 

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту 

України, відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 з метою забезпечення 

пожежної безпеки в приміщеннях Куцівської ЗОШ І-ІІ ст., 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальними за протипожежний стан:  

1.1 В приміщенні школи Кошик О.С., комірника школи; 

- Усенко Т.Й. – кабінет англійської мови; 

- Коломійця А.С. – кабінет історії; 

- Керданя Є.В. – кабінети біології, хімії; 

- Швидку В.П. – кабінет математики, фізики; 

- Колісник В.І. – кабінет української мови та літератури; 

- Кравець С.М.. – кабінет інформатики, трудового навчання; 

- Волинець О.В. – кабінет 3 класу; 

- Хоменко І.М. – кабінет 2 класу. 

- Волошин Л.А. - кабінет 1 класу 

2. Відповідальним за протипожежний стан в навчальних кабінетах, приміщеннях 

школи: 

2.1 В своїй роботі керуватися інструкціями про заходи пожежної безпеки, 

забезпечувати суворе і точне дотримання протипожежного режиму всіма 

працівниками. 

2.2 Вмикати в мережу настільні лампи, вентилятори, та інші електроприлади 

тільки через справні розетки й електрошнури. 

2.3 Забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. 

2.4 Вимикати всі електроприлади, комп’ютери та електроосвітлення після 

закінчення робочого дня, перед закриттям приміщень. 

2.5 Не допускати застосування вогнегасників не за призначенням. 

3. Призначити відповідальним за утримання вогнегасників у працездатному 

стані шляхом своєчасного проведення їх огляду та організації технічного 

обслуговування –Кошик О.С., комірника школи. 

4. Комірнику школи Кошик О.С.: 

4.1 Проводити огляди вогнегасників. 

        Один раз на місяць 
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4.2 Результати оглядів реєструвати у журналі обліку вогнегасників . 

4.3 Направляти вогнегасники на технічне діагностування на ПТОВ відповідно до 

експлуатаційних документів виробника. 

        Один раз на рік 

4.4 Проводити навчання працівників з питань використання вогнегасників. 

Один раз на рік 

4.5 Присвоювати інвентаризаційні номери в разі отримання нових вогнегасників 

та реєструвати їх в журналі обліку вогнегасників. 

4.6 Розмістити на видних місцях спеціальні таблиці з інформацією про осіб, 

відповідальних за протипожежний стан, призначених цим наказом. 

        До 19.09.2016 

5. Відповідальному з питань охорони праці Керданю Є.В.:  

5.1 Взяти під особистий контроль виконання обов’язків відповідальних осіб 

щодо забезпечення пожежної безпеки. 

        Постійно 

5.2 Довести даний наказ до відома працівників школи. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
   Директор школи                                       Є.В. Кердань 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Колісник В.І. -  __________     Усенко Т.Й. - ________ 

Хоменко І.М.  -  __________     Коломієць С.А. - _______ 

Швидка В.П. -  __________     Волошин Л.А. - ________ 

Кравець С.М.-  __________     Волинець О.В. - ________ 

Кошик О.С. -   __________ 

 


