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НАКАЗ 

 

14.12.2020           №  

смт Івано - Франкове 

 

   Про посилення протипожежного та 

техногенного захисту будівлі школи, безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

під час зимових канікул  

 

   Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 №21-2613/0/1-20 

«Пропосилення протипожежного татехногенного захисту будівлі школи, 

безпекижиттєдіяльності учасників освітнього процесупід час зимових канікул»,на виконання 

підпункту 4 пункту 2 та пункту 14 розділу V Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах 

МОН України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 №304 (в редакції наказу 

МОН України від 22.11.2017 №1514), зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 14.12.2017 

за №1512/31380, та з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я учнів, 

попередження надзвичайних ситуацій в закладі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заступникам директора з навчально – виховної роботи, заступнику директора з 

господарської роботи: 

1.1.Належно організувати та провести заходи щодо проведення зимових канікул, новорічних 

та різдвяних свят, а саме: 

1.1.1.Провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) протипожежного та 

технічного стану адміністративних, навчальних, інших приміщень, горищ, підвалів та 

територій, ужити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

1.1.2.Провести перевірку на справність наявних засобів пожежогасіння, а також забезпечення 

приміщень об’єкту необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, стану шляхів 

евакуації і запасних виходів, наявності інструкцій з пожежної та техногенної безпеки на 

об’єкті, за необхідністю опрацювати нові інструкції або переглянути та доповнити чинні; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

Михайлишин О.З., Сташко В.В., Дацко – Онищак О.С., Шаблінський І.М. 

заступники директора з навчально  -виховної роботи   

1.1.3.Організувати проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під 

час зимових канікул, новорічних та різдвяних свят (зокрема дорожнього руху, профілактики 

шлунково – кишкових захворювань, дотримання правил гігієни у період поширення 

епідемічних захворювань, поводження в громадських місцях з незнайомими людьми та 

підозрілими предметами, при користуванні громадським транспортом, безпечне перебування 

mailto:shkolayaniv@ukr.net


біля річок та водоймищ, що вкриті кригою, при використанні піротехнікою тощо) з 

реєстрацією у відповідних журналах; 

Михайлишин О.З., Сташко В.В., Дацко – Онищак О.С., Шаблінський І.М. 

заступники директора з навчально  - виховної роботи   

1.1.4.Провести позапланові інструктажі з педагогами та працівниками опорного закладу з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, звернути увагу на порядок дій у разі 

загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації з реєстрацією у відповідних 

журналах; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

Михайлишин О.З., Сташко В.В., Дацко – Онищак О.С., Шаблінський І.М.  

заступники директора з навчально  - виховної роботи  

1.1.5.У разі організації урочистих заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят із 

безумовним дотриманням обмежень задля запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2: 

- забезпечити вільний доступ до первинних засобів пожежогасіння в приміщеннях святкових 

залів; 

- не використовувати легкозаймисті прикраси, несправні освітлювальні гірлянди, що можуть 

загорітися, а також ялинки, які не оброблені спеціальним розчином; 

- категорично заборонити використання феєрверків, петард, інших піротехнічних виробів; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

1.1.6.Провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо правил поведінки в 

умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження та обморожень, 

порядку надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок нещасних випадків; 

Михайлишин О.З., Сташко В.В., Дацко – Онищак О.С., Шаблінський І.М.  

заступники директора з навчально  - виховної роботи  

1.1.7.Суворо заборонити в приміщеннях закладу освіти експлуатацію несправних приладів 

опалення та саморобних нагрівальних приладів; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

1.1.8.Перевірити знання загальної інструкції з пожежної та техногенної безпеки в 

обслуговуючого персоналу з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного 

стану, огляду територій й приміщень, порядку знеструмлення електромережі та дій у разі 

виявлення пожежі; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

1.1.9.Перевірити наявність планів евакуації на випадок пожежі або інших надзвичайних 

ситуацій з обов’язковим позначенням маршрутів евакуації, місць розташування первинних 

засобів пожежогасіння та електричних щитків; 

Цушко Г.І., заступник директора з господарської роботи 

 

 

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор опорного закладу                                     М.Ліскевич – Карпа 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

                      О.Михайлишин 

 

                      В.Сташко 

 

О.Дацко – Онищак 

 

                      І.Шаблінський 

 

                      Г.Цушко 


