
 
 

 
 

МУЗ ИЧАНСЬКА ЗОШ І - І І І  СТУПЕНІВ  
КИЄВО -СВЯТОШИНСЬКОЇ  РАЙДЕР ЖАДМІНІСТРАЦІ Ї  

КИЇ ВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
 

08125,  с. Музичі, вул. Музична, 2                                                                                            тел. 04598 33-3-89, e-mail:  muzychischool@ukr.net 

НАКАЗ 

від  29 серпня 2019 року                                      №                                                 

 

Про  організацію  роботи  з  пожежної 

безпеки в навчальному закладі  

на 2019/2020 навчальний рік 

 

 На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», відповідно до Правил 

пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій  від 9.10.2004  №126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в 

Україні»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р.за №1410/10009 

від 17.11.1994 р. № 628, з метою поліпшення пожежної безпеки в навчальному закладі 

охорони життя та здоров’я людей, створення безпечних умов в питанні пожежної безпеки в 

школі, відпрацювання дій членів колективу школи в умовах виникнення загрози пожежі та 

дій під час пожежі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відповідальність за організацію роботи з пожежної безпеки у школі покласти на 

заступника директора з НВР Малинку С.П. 

2. Відповідальній Малинці С.П.: 

2.1. До 02.09.2019 року виконати комплекс заходів щодо забезпечення пожежної 

безпеки, поновити відповідні положення, інструкції. 

2.2.  Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а 

також виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду 

                                                                                                 Постійно. 

2.3. Організувати навчання працівників школи, учнів правилам пожежної безпеки в 

школі та у побуті 

                                                                                                  Двічі на навчальний рік. 

2.4.  Утримувати в належному стані первинні засоби пожежогасіння, обладнання, 

інвентар, не допускати їх використання не за призначенням 

                                                                                                  Постійно. 

2.5. Проводити двічі на навчальний рік практичні заняття по навчанню діям членів    

колективу школи на випадок пожежі. 

2.6. Кожному працівнику школи при прийомі на роботу і щорічно проводити 

інструктаж з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення про інструктажі, 

спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в 

установах та організаціях України, затвердженого наказом МНС України від 29.09.2003  
№ 368,  затвердженого Міністерством внутрішніх справ України. 

                                                                                                    Постійно. 

2.7. До 02.09.2019 року укомплектувати школу первинними засобами 

пожежогасіння у відповідності з галузевими нормами. 

2.8. До 02.09.2019 року у кожному приміщенні перевірити табличку, на якій 

вказано прізвище відповідального за охорону праці та пожежну безпеку, інструкцію з 

пожежної безпеки. 

2.9. До 02.09.2019 року забезпечити кожне приміщення та посадових осіб 

інструкціями з пожежної безпеки, планом евакуації на випадок виникнення пожежі та 

інструкцію про порядок дії під час пожежі. 

2.10. Забезпечити технічне обслуговування, справний стан і постійну готовність 

протипожежних систем до їх використання. 



 
 

        Протягом навчального року. 

2.11. З 02.09.2019 року здійснювати щомісячний контроль спроможності 

первинних засобів пожежогасіння. 

2.12. До 02.09.2019 року переглянути посадові інструкції для працівників з 

охорони праці сторожів, визначивши їх обов’язки щодо контролю за додержанням 

протипожежного режиму. 

2.13. Постійно забезпечувати виконання приписів державної пожежної охорони. 

2.14. Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність систем 

протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг та проїздів на своїй 

території.  

3. Обов’язки педагогічного і обслуговуючого персоналу школи щодо забезпечення 

пожежної безпеки, обумовлюються ст.6 Закону України «Про пожежну безпеку» 

                                                                                               Постійно, працівники школи. 

4. Вести облік пожеж та їх наслідків у відповідності з Законом України “Про 

державну статистику” 

                                                                                                  Постійно, директор школи. 

5. Відповідальність членів колективу школи за порушення вимог пожежної безпеки  

здійснюються в межах ст.35-37 Закону України «Про пожежну безпеку» 

                                                                                                   Постійно, директор школи. 

                                                                                                      

6. Заступнику директора школи з НВР Малинці С.П.: 

6.1. Щомісячно контролювати виконання програми навчання учнів з пожежного 

мінімуму. 

6.2. До 15.09.2019 року спланувати тематику бесід з пожежної безпеки для учнів 

школи, написання творів, диктантів по пожежній тематиці, виготовлення і оформлення 

куточка з пожежної безпеки. 

6.3. Проводити два рази на семестр практичне тренування колективу школи по 

сигналу пожежної безпеки.           

7. Заборонити використання  в приміщеннях електроплит, кип’ятильників, 

електрочайників за винятком спеціально обладнаних приміщень 

Постійно. 

8. Заборонити користуватися для опалення приміщень електронагрівальними 

приладами з відкритим нагрівальним елементом 

Постійно. 

9. Завідувачу господарством Драник С.М. : 

9.1. До 02.09.2019 року перевірити систему електроживлення, електроустановок 

(ізоляцію, електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі, заземлення) і 

усунути несправності, недоліки. 

9.2. До 02.09.2019 року оснастити всі електрощити, групові електрощити схемою 

підключення споживачів з пояснювальними написами. 

9.3. Проводити один раз на рік заміри опору ізоляції освітлювальної та силової 

електромережі. 

9.4. До 02.09.2019 року провести з працівниками плановий інструктаж з пожежної 

безпеки. 

9.5. До 01.11.2019 року навчити працівників користуванню вогнегасниками, які є в 

наявності в закладі. 

. 

10. Контроль за виконанням даного покласти на заступника директора з НВР 

Малинку С.П. 

       

Директор школи                                                                 Л.О. Куценко 

 

З  наказом  ознайомлені: Малинка С.П. 

                                           Драник С.М. 

 


