
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 
 

09.10.2020                                 с.Миколаївка                                           № 114-ОД 
 

Про затвердження Плану заходів  

щодо забезпечення  пожежної безпеки  

у 2020/2021 навчальному році  

в закладах освіти 

 

На виконання Правил пожежної безпеки для закладів та  установ 

системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.08.2016 № 974, протоколу селекторної наради від 30 липня 2020 

року «Про підготовку до нового навчального року та забезпечення 

управлінських процесів на субрегіональному рівні у зв’язку з утворенням і 

ліквідацією районів під час реформи з децентралізації» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у 

2020/2021 навчальному році в закладах освіти Миколаївської сільської ради 

Сумського району (додається). 

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

район:  

1) Забезпечити виконання Плану заходів. 

2) Надати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

інформацію про хід виконання Плану заходів до 10.04.2021 р. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ відділу освіти,  

молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради 

09.10.2020 № 114-ОД 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо забезпечення пожежної безпеки у 2020/2021 навчальному році 

в закладах освіти Миколаївської сільської ради 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

1 Розробити та затвердити заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки на 2020/2021 навчальний рік 

До 30.10.2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту; 

Керівники закладів освіти  

2 Розробити (поновити) інструкції щодо заходів 

пожежної безпеки. Забезпечити проведення 

своєчасного протипожежного інструктажу зі 

здобувачами освіти, педагогами та технічним 

персоналом закладів 

До 30.10.2020 Керівники закладів освіти 

3 Призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного 

обладнання, а також за утримання та експлуатацію 

засобів протипожежного захисту закладів освіти, 

безпечну експлуатацію та технічний стан котельного 

господарства ( опалювальних установок, приладів) 

До 30.10.2020 Керівники закладів освіти 

4 Забезпечити проходження навчання з питань Постійно Керівники закладів освіти 



пожежної безпеки посадових осіб, до обов’язків яких 

належить забезпечення та виконання заходів пожежної 

безпеки в закладах освіти 

5 Поновити плани (схеми) евакуації, інструкції та 

порядок оповіщення, що визначають обов’язки, дії 

учнів та працівників  закладу освіти на випадок 

виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації 

До 30.10.2020 Керівники закладів освіти 

6 Забезпечити заклади освіти первинними засобами 

пожежогасіння відповідно до чинних норм 

Постійно Керівники закладів освіти 

7 Забезпечити безперешкодний доступ до евакуаційних 

виходів, коридорів, сходів пожежних гідрантів та 

водойм 

Постійно Керівники закладів освіти 

8 Організувати просвітницьку роботу з учнями та їх 

батьками, педагогічними працівниками та 

обслуговуючим персоналом, спрямовану на 

запобігання виникненню пожеж  

Протягом 2020/2021 

навчального року 

Керівники закладів освіти 

9 Обмежити доступ дітей до підвальних приміщень та 

горищ 

Постійно Керівники закладів освіти 

10 Провести в закладах освіти практичне відпрацювання 

дій згідно з планами евакуації людей на випадок 

пожежі чи надзвичайної ситуації 

Жовтень 2020, Квітень 2021 Керівники закладів освіти 

11 Забезпечити своєчасне виконання заходів, визначених 

приписами органів державного нагляду у сфері 

пожежної безпеки і органами державної виконавчої 

влади в межах їхньої компетенції 

Постійно Керівники закладів освіти 

12 Забезпечити дотримання в закладах освіти 

протипожежного режиму (використання побутових 

електронагрівальних приладів; проїзду та стоянки 

транспортних засобів; огляду, зачинення приміщень, 

Постійно Керівники закладів освіти 



будівель після закінчення занять і роботи закладів та 

установ) 

13 Не допускати зачинення приміщень після закінчення 

занять у групах, класах, кабінетах, лабораторіях, 

аудиторіях, майстернях без попереднього огляду та 

знеструмлення електромережі.  

Постійно Керівники закладів освіти 

14 Забезпечити перевірку та ремонт теплових мереж, 

котелень перед початком опалювального сезону 

До 19.10.2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту; 

Керівники закладів освіти  

15 Передбачити в бюджеті на 2021 рік кошти на 

виконання протипожежних заходів у закладах освіти 

До 15.11.2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту; 

Керівники закладів освіти  

 

 

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


