
 
 

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 

 

05.09.2017                                                                                                           № 50 

 

Про забезпечення протипожежного 

захисту навчального закладу в  

осінньо-зимовий період 

 

  На виконання Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в 

Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 

2014 року № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.08.2016  № 974 та з метою посилення протипожежного захисту навчальних закладах 

в осінньо-зимовий період 2017\2018 навчального року 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Забезпечити вивчення та виконання працівниками Правил пожежної безпеки в  

Україні. Забезпечити своєчасне проведення інструктажів, бесід з пожежної безпеки. 

Постійно 

2. Проводити тренувальні дії з евакуації людей на випадок пожежі згідно з планом 

евакуації . 

Жовтень 2017, квітень 2018 

3. Здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки в закладі, розробляти 

відповідні заходи. 

Постійно  

4. Переглянути інструкцію для працівників охорони (сторожів), в якій визначити їх 

обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території 

і приміщень, порядок дій у разі виникнення пожежі та вказати кого з посадових осіб 

мають викликати в нічний час в разі пожежі. 

Жовтень 2017 

5. Заборонити в приміщенні та на території навчального закладу розводити вогнища, 

спалювання сміття, паління, використання кип’ятильників та соморобних 

електричних приладів. 

Постійно  

6 .Забезпечити навчальні заклади первинними засобами пожежогасіння. Організувати 

своєчасний їх технічний огляд та перезарядку. 



Постійно 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

   Директор школи                                       Є.В. Кердань 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

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

Бутрик Н.В. -    __________     Коломієць С.А. - _______ 

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

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

Колташов І.С. - __________     Хоменко І.М. - _________ 

Вовк Н.В -        __________     Кошик О.С. - __________ 

Тикенчук В.Д. - _________     Ведмідь М.М. - ________ 

Онуфрак Б.І. - __________     Поляруш А.В. - ________ 


