
Додаток до розпорядження 
від  06.08.2020 року № 126 

                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ    
                                                                                                                                                                                                     Т.в.о. сільського голови  

__________ Л.С. Погрібна 
План заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки 
у 2020 – 2021 навальному році та опалювальному сезоні 

в закладах освіти Музиківської об’єднаної територіальної громади 
№ Назва заходу Термін виконання Відповідальні 
1. Розробити та затвердити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у 2020-2021 навчальному році та 

опалювальному сезоні. 
До 1 вересня 2020 

року 
директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

2. Забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, рекомендованих органами державного нагляду 
у сфері пожежної безпеки, під час огляду готовності навчальних закладів до роботи у 2020-2021 навчальному 
році та опалювальному сезоні. 

до 15 вересня 2020 
року 

директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

3. Поновити інструкцію щодо заходів пожежної безпеки (відповідно до розділу VIIІ таVII Правил пожежної 
безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України 
15.08.2016 року № 974). Інструкція узгоджується з відповідальними за пожежну безпеку закладу, 
затверджується керівником і розміщується у кожному приміщенні на видному місці. 

до 15 вересня 2020 
року 

директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

4. Поновити інструкцію, що визначає дії працівників закладу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації 
учасників освітнього процесу, за якою не рідше одного разу на пів року проводяться практичні тренування 
всіх працівників. 

До 1 вересня 2020 
року 

директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

5. Поновити плани (схеми) евакуації здобувачів освіти та вихованців у разі виникнення пожежі, порядок 
оповіщення учасників освітнього процесу, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок 
виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації (Додаток 1до Правил пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України (пункт 1 розділу ІІ). 

До 1 вересня 2020 
року 

директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

6. Забезпечити проведення протипожежного інструктажу з вихованцями, здобувачами освіти, педагогами та 
технічним персоналом освітніх закладів. 

згідно плану директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

7. Призначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, приміщень закладів освіти, безпечну 
експлуатацію та технічний стан котельного господарства (опалювальних установок, приладів). 

До 1 вересня 2020 
року 

директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

8. Заборонити використання для опалення приміщень електронагрівальні прилади, електрокаміни тощо, 
непередбачені проектною документацією. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

9. У навчальних лабораторіях, де застосовуються ЛЗР та ГР, гази, необхідно дотримуватися вимог Правил 
безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії 
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 

постійно директори ЗЗСО 



від 16.07.2012 року № 992, та Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, затверджених 
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.09.2012 року № 1192. 

10. Забезпечити пожежну безпеку для комп’ютерних класів відповідно до вимог Правил охорони праці під час 
експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджених наказом Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 року № 65. 

постійно директори ЗЗСО 

11. Забезпечити пожежну безпеку в приміщеннях бібліотек відповідно до пункту 2 розділу IV Правил охорони 
праці для працівників бібліотек, затверджених наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 
12.12.2012 року № 1398. 

постійно директори ЗЗСО  

12. Забезпечити пожежну безпеку під час організації та проведення культурно-масових заходів відповідно 
вимогам пункту 2 розділу VІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 
України, затверджених наказом МОН України 15.08.2016 року № 974. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

13. Забезпечити вимоги пожежної безпеки до матеріальних складів та складських приміщень відповідно Правил 
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН 
України 15.08.2016 року № 974. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

14. Провести в закладах освіти практичне відпрацювання дій згідно з планами евакуації людей на випадок 
пожежі чи надзвичайної ситуації. 

жовтень, квітень директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

15. Забезпечити безперешкодний доступ до евакуаційних виходів, коридорів, сходів. постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

16. Заборонити паління у приміщеннях і на території закладів освіти. постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

17. Забезпечити відключення електроустановок (крім холодильників) у всіх приміщеннях (незалежно від їх 
призначення), які після закінчення робіт замикаються і не контролюються. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

18. Обмежити доступ дітей до підвальних приміщень та горищ. постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

19. Передбачити кошти на виконання протипожежних заходів та придбання інвентарю на 2020-2021 навчальний  
рік. 

до 01 грудня 2020 
року 

бухгалтерія  

20.  Організувати просвітницьку роботу з вихованцями, здобувачами освіти та їх батьками, педагогічним 
колективом, технічним персоналом, спрямовану на запобігання виникненню пожеж від дитячих пустощів з 
вогнем. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

21. Здійснювати постійний контроль за дотриманням пожежної безпеки орендарями чи орендними 
організаціями. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

22. Заборонити використання тимчасових електромереж, влаштування повітряних ліній електропередачі і 
зовнішніх електропроводок над покрівлями, навісами та складами. 

постійно директори ЗЗСО, 
завідувачі ЗДО 

 


