
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

16 вересня 2013 року Здолбунів № 200 
 

Про затвердження заходів цивільного 

захисту та протипожежної безпеки 

навчальних закладів та установ освіти  

  

 

 На підставі акту контрольної комплексної перевірки реалізації державної 

політики у сфері цивільного захисту населення і території, запобігання 

надзвичайним ситуаціям, готовності управління та сил реагування до дій при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру у Здолбунівському районні, складеному комісією Головного 

управління ДСНС у Рівненській області, на виконання протоколу № 7 від 28 

червня 2013 року засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Здолбунівського району, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи цивільного захисту та протипожежної безпеки 

навчальних закладів та установ освіти, що додаються. 
 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Розробити та затвердити відповідні заходи; забезпечити своєчасне  їх 

виконання. 

2.2. Про хід виконання заходів інформувати відділ освіти до 20 грудня 2013 

року. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  В.Бондарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено 

наказ  відділу  освіти  

Здолбунівської  районної  

державної   адміністрації 

від 26.09.2013 № 200 

З А Х О Д И  

цивільного захисту та протипожежної безпеки навчальних закладів та установ освіти  

№ Зміст заходів Дата 

проведення 

Відповідаль

ні 

1 Розглянути на розширеній нараді за участю керівників 

навчальних закладів питання протипожежного стану 

закладів освіти. 

До 

01.10.2013 

Відділ 

освіти 

2 Розробити плани заходів по усуненню виявлених 

порушень норм та правил, призначити відповідальних 

осіб за протипожежний стан,  визначити конкретні 

строки виконання заходів та з урахуванням можливостей 

забезпечити їх фінансування. 

2013 рік Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

3 Забезпечити приведення в робочий стан систем 

внутрішнього та  зовнішнього пожежегасіння, установок 

автоматичної пожежної сигналізації, заключити договори 

зі спеціальними організаціями по їх обслуговуванню. 

Вивести сигнал від приймально-контрольного приладу 

автоматичної пожежної сигналізації на пульт пожежної 

охорони. 

До 

01.10.2013 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

4 Пожежні крани укомплектувати необхідною кількістю 

пожежних рукавів та стволів. 

До 

01.10.2013 

Навчальні 

заклади 

5 Забезпечити об’єкти необхідною кількістю 

сертифікованих в Україні вогнегасниками, направити на 

технічне обслуговування наявні вогнегасники термін 

яких закінчився. Провести просочення дерев»яних 

конструкцій горищ усіх навчальних закладів. 

До 

01.10.2013 

Навчальні 

заклади 

6 Провести навчання з правил пожежної безпеки 

посадових та відповідальних осіб. 

До 

01.10.2013 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

7 Розробити план евакуації дій у випадку виникнення 

пожежі. 

До 

01.10.2013 

Навчальні 

заклади 

8 Відпрацювати заходи цивільного захисту населення До 

01.01.2014 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

9 Забезпечити проведення масово-роз’яснювальної роботи 

серед дітей та населення стосовно виконання правил 

охорони життя людей на водних об’єктах . 

Постійно 

 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

10 Приділяти особливу увагу стану готовності об»актових 

формувань до ліквідації надзвичайних ситуацій та 

До 

01.01.2014 

Відділ 

освіти, 



проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Провести об»актове тренування. 

навчальні 

заклади 

11 Подати заявку для підвищення кваліфікації посадових 

осіб системи ЦЗ навчальних закладів району у 2014 році 

у відповідності до Додатку № 3 наказу МОН України від 

03.09.2009 № 814 «Про Положення про Функціональну 

підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру» Плануючі 

документи щодо організації ЦЗ систематизувати у папки 

робочих документів формувань ЦЗ. 

До 

01.01.2014 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

12 Створені формування ЦЗ забезпечити засобами 

радіаційного та хімічного захисту відповідно до вимог 

наказу МОН України від 20.12.2004 № 954 «Про 

затвердження Положення про НФ ЦО структурних 

підрозділів МОН України» 

До 

01.01.2014 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

13 Доопрацювати плануючі документи з ЦЗ.  До 

01.01.2014 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

14 Приділити особливу увагу розробці та коригуванню 

Плану дій органів управління і сил цивільного захисту, 

плануючій документації комісії з питань надзвичайних 

ситуацій, евакуаційної комісії. 

До 

01.01.2014 

Відділ 

освіти, 

навчальні 

заклади 

 


