
 

 
Відділ освіти  

Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад 

«Івано-Франківська ЗОШ I – III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, cмт Івано – Франкове, Яворівський район, Львівська область 

тел. (0259)3 - 35 – 72, e-mail:shkolayaniv@ukr.net   

 

НАКАЗ 

27.08.2020                                                                                                                          №   

смт Івано – Франкове 

 

   Про створення ДПД 

(добровільної пожежної дружини) 

у 2020 – 2021 навчальному році 

 

   Відповідно до ст. 63 Кодексу цивільного захисту, Порядку функціонування добровільної 
пожежної охорони, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2013 

року №564),з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх 

гасіння 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Створити добровільну пожежну дружину у складі: 

Начальник ДПД – Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи (за пропозицією 

загальних зборів ДПД); 

Заступник начальника ДПД – Ошовська М.П., секретар школи; 

Члени ДПД: 

Кубішин О.І. – вчитель української мови та літератури; 

Фединяк І.Я. – вчитель фізичної культури; 

Гриньків Н.Р. – вчитель української мови та літератури; 

Косач І.В. – вчитель початкових класів; 

Самотій О.Б. – вчитель початкових класів; 

Пенко У.М. – шкільний бібліотекар. 

 

2.Основними завданнями ДПД вважати наступні: 

- забезпечення пожежної безпеки; 

- запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них; 

- гасіння пожеж; 

- рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних 

ситуацій. 

 

3. ДПД відповідно до покладених на них завдань: 

- проводити заходи із запобігання виникненню пожеж; 

- здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи 

для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, 

відомчої та місцевої пожежної охорони; 

- проводити заходи для постійного підтримання своєї готовності; 
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- інформувати територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог 
щодо пожежної безпеки; 

- проводити серед працівників закладу освіти та громадян роботу з дотримання правил 

пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу 

добровільної пожежної охорони; 

- вносити керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх 

утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки; 

- брати участь у проведенні: 

 оглядів-конкурсів протипожежного стану; 

 разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними 

організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників; 

 разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів; 

- здійснювати інші функції, передбачені актами законодавства; 

- складати Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами 

пожежної дружини (команди) в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини 

другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор опорного закладу                               М.Ліскевич – Карпа 

 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

Г.Цушко 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10

