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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ №71  

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ   

пр. Маяковського, 8, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 233-87-11,  Е-mail: school-71@ukr.net 

  

10.08.2020                                           Н А К А З                          № ___ -аг 

 

 Про призначення відповідальних 

 за пожежну безпеку на  2020-2021н.р. 

 

          На виконання Закону України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ 

(зі змінами і доповненнями),  відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів 

та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України і 

ГУДПО МВС України від 15.08.2016 року № 974  та з метою попередження пожеж та 

усунення порушень вимог правил пожежної безпеки в гімназії №71 

   

НАКАЗУЮ: 

1.      Відповідальність за техногенний стан та пожежну безпеку гімназії на 2020-2021н.р. 

покласти на заступника директора з АГЧ Кликову В.І. 
2.  Відповідальному  за техногенний стан та  пожежну безпеку гімназії заступнику директора з 

АГЧ Кликовій В.І.: 

2.1. У вересні – жовтні організувати перевірку техногенного та протипожежного стану 

гімназії. В процесі огляду перевірити справність джерел водопостачання на випадок пожежі, 

наявність засобів сповіщення та первинного пожежогасіння. 

2.2. Ретельно проводити огляд приміщень після закінчення навчання та роботи. 

        2.3.  Не допускати захаращень легкозаймистими,      вибухонебезпечними речовинами 

та матеріалами  горищ,   підвальних приміщень та евакуаційних виходів школи. Заборонити 

спалювати сміття та листя біля будівлі та споруд. 

     2.4. Вжити заходів щодо забезпечення гімназії достатньою кількістю первинних засобів 

пожежогасіння. 

2.5. Перевірити наявність знаків пожежної безпеки, планів евакуації, відмикання 

евакуаційних виходів з середини школи, обладнання шаф електропостачання схемами 

підключення споживачів. 

2.6. Заключити договір на проведення ТО вогнегасників. 

2.7. Заборонити працівникам використовувати для опалення службових приміщень 

електрообігрівачі. 

  2.8. Практично відпрацювати з технічним персоналом дії згідно плану – евакуації на 

випадок виникнення пожежі чи надзвичайних ситуацій. 

2.9. Перевірити наявність інструкцій з пожежної безпеки на робочих місцях. 

3. Встановити контроль за виконанням відповідальними особами обов'язків щодо 

забезпечення пожежної безпеки.  
4.   Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з   АГЧ Кликову 

В.І. 

 

В.о. директора   

Запорізької  гімназії №71        В.І.Кликова 

 


