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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                         №  ___-р 
 

Про забезпечення пожежної безпеки 

в Запорізькій гімназії №71 в  

2020-2021 навчальному році 

 

 На виконання Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства  внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417, Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України,  

затверджених    наказом   Міністерства  освіти   і   науки України  від 15.08.2016 

№ 974,  постанови   Кабінету  Міністрів  України   від  26.06.2013  № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях» наказу ТВО ДОіН ЗМР від 17.08.2020 №125 р « Про забезпечення 

пожежної безпеки в закладах освіти міста Запоріжжя» з  метою попередження 

виникнення пожеж, загибелі і травматизму  людей  на них, збереження життя і 

здоров `я дітей та дорослих під час освітнього процесу 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з АГЧ Кликовій В.І.:  

  1.1. Призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку будівель, споруд, 

приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію 

засобів протипожежного захисту. 

           До 31.08.2020 

 

 

1.2. Розмістити табличку (в кожному кабінеті), на якій указано прізвище 

відповідальної особи за пожежну безпеку, номер телефону найближчого 

пожежно-рятувального підрозділу. 

   До 31.08.2020 

1.3. Забезпечити контроль за проведенням відповідальними особами: 

 -  щоквартальних перевірок стану пожежної безпеки у закладах освіти; 

 - постійних перевірок  справності  приладів опалення, електроустановок, 

технологічного обладнання; 

-  інструктажів з працівниками згідно з програмами інструктажів. 
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1.4. Забезпечити дотримання працівниками вимог протипожежного режиму, 

встановлених наказом керівника закладу освіти.                                          

                                                                                                                       Постійно 

1.5. Розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників 

закладу освіти щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників 

освітнього процесу.                                                                                                            

                                                                                                               До 31.08.2020 

1.6. Розробити та затвердити для працівників охорони (сторожі, вахтери 

тощо) інструкцію, що визначає їхні обов’язки щодо контролю за дотриманням 

протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі 

виявлення пожежі. 

 До 31.08.2020 

1.7. Перевірити наявність плану евакуації, інструкції, що визначає дії 

персоналу для забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей. 

   До 31.08.2020 

 

1.8. Перевірити системи оповіщення в закладах освіти, забезпечити їх 

постійну готовність. 

                                                                                                               До 31.08.2020 

1.9. Утримувати евакуаційні шляхи і виходи вільними, не захаращеними 

(двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів 

(засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються). 

                                                                                                                       Постійно 

1.10. Забезпечити розкриття, розсування або знімання встановлених  ґрат на 

вікнах в закладах освіти відповідно до  підпункту 2.16 пункту 2 розділу ІІІ Правил 

пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ 

України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих   Міністерством     юстиції    

України  від 05.03.2015 №252/26697.  

                                                                                                            Постійно   

1.11. Забезпечити проходження працівниками закладами освіти навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до постанови  КМУ від 

26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях».  

         1.12. Утримувати протипожежний стан території будівель, приміщень та 

споруд, електроустановок, систем опалення, вентиляції та кондиціювання в 

робочому стані. 

                                                                                                                       Постійно 

1.13. Здійснити перевірку своєчасного проведення заміри  опору ізоляції 

електроустановок та електромереж згідно з  підпунктом 1.20. пункт 1 розділу 

ІV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх 

справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих  Міністерством    юстиції   

України  від 05.03.2015 №252/26697.  

1.14. Провести перевірку внутрішнього (зовнішнього) протипожежного 

водопостачання (якщо є в наявності) та оформити акти перевірки згідно  з 

пунктом 2 розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених 
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Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих   

Міністерством     юстиції    України  від 05.03.2015 №252/26697.    

                                                                                                               До 31.09.2020 

1.15. Забезпечити  приміщення закладів освіти необхідною кількістю 

первинних засобів пожежогасіння, укомплектувати пожежні щити необхідними 

протипожежним інвентарем. 

1.16. Проводити перезарядку та перевірку вогнегасників з відповідним 

записом в журналі обліку вогнегасників  відповідно до підпункту  3.10.  пункту 3 

розділу V  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством 

внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованих   Міністерством  

юстиції   України  від 05.03.2015 №252/26697.    

          1.17. Забезпечити  розміщення на території, а також у визначених місцях 

приміщень  закладу освіти відповідних знаків безпеки.  

Постійно 

1.18. Забезпечити термінове інформування у разі  виникнення пожежі 

територіального  відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради.  

                                                                                                                        

2. Заступнику директора Качеровій Т.В.: 

2.1. Систематично проводити профілактичні заходи щодо попередження 

випадків  пожеж від дитячих пустощів. 

3. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор 

Запорізької гімназії №71       Л.І.Терновська 
 

 

 
Маліцька. 233 87 11 


