Комплексний план
дій щодо протипожежного захисту об’єктів освіти у навчальному
2019-2020 році

№
Найменування заходів
Відповідальні за
з/п
виконання
1. Провести аналіз порушень вимог
Департамент освіти та
законодавства у сфері цивільного науки Одеської обласної
захисту, пожежної та техногенної державної адміністрації,
безпеки,
які
запропоновані керівники відділів освіти
приписами
органів
державного
та навчальних закладів
нагляду
(контролю)
у
сфері
цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки за результатами
проведених перевірок.
Вжити вичерпних заходів, щодо
усунення зазначених порушень та про
поведену
роботу
інформувати
щоквартально Г оловне управління
ДСНС України в Одеській області.
2. Визначити порядок проходження
Департамент освіти та
навчання
посадових
та науки Одеської обласної
відповідальних
осіб,
з
питань державної адміністрації,
цивільного захисту, техногенної та керівники відділів освіти,
пожежної безпеки.
установ та навчальних
закладів.
3. Відкоригувати,
за
необхідності,
Департамент освіти та
посадові
обов’язки
(інструкції) науки Одеської обласної
відповідальних за пожежну та державної адміністрації,
техногенну
безпеку
ЩОДО керівники відділів освіти,
забезпечення безпеки у навчальних
установ та навчальних
закладах.
закладів.
4. Відкоригувати
загальнооб’єктові
Департамент освіти та
інструкції про заходи пожежної та науки Одеської обласної
техногенної безпеки, інструкції про державної адміністрації,
заходи
пожежної
безпеки
для керівники відділів освіти,
вибухопожежонебезпечних
та
установ та навчальних
пожежонебезпечних
приміщень,
закладів.
дільниць,
класів,
лабораторій,
майстерень,
складів,
аудиторій;
інструкції,
що
визначають
дії
персоналу
щодо
забезпечення
пожежної та техногенної безпеки та
швидкої евакуації людей, інструкцію
для працівників охорони (сторожів,
вахтерів).
5. Створити
рішеннями
трудових
Департамент освіти та

Терміни
виконання
До 20 числа
останнього
місяця
кварталу

До початку
навчального
року

До початку
навчального
року

До початку
навчального
року

До початку

6.

7.

8.

9.

навчального
колективів
добровільні
пожежні науки Одеської обласної
року
дружини.
Затвердити їх склад державної адміністрації,
наказом. Розробити положення про керівники відділів освіти,
установ та навчальних
добровільну пожежну дружину.
закладів.
Протягом
Провести практичне відпрацювання Керівники відділів освіти
навчального
планів
евакуації
учнів
та та навчальних закладів.
року
педагогічного
складу
в
разі
виникнення НС.
Протягом
Розглянути матеріали перевірок на
Департамент освіти та
розширених
нарадах
з науки Одеської обласної
навчального
року
заслуховуванням окремих посадових державної адміністрації,
осіб про виконання протипожежних керівники закладів освіти,
заходів та вжиття відповідних заходів
керівники районних
по усуненню виявлених недоліків.
(міських) підрозділів
Головне управління
ДСНС України в Одеській
області.
Організувати
проведення
Спільно:
До 30.09.2019
року
роз’яснювальної
роботи
серед Керівники відділів освіти
працівників,
учнів,
вихованців, та навчальних закладів,
батьків щодо дотримання правил керівники
районних
підрозділів
пожежної та техногенної безпеки, у (міських)
управління
тому числі із залученням працівників Г оловне
державного пожежного нагляду та ДСНС України в Одеській
засобів
масової
інформації. області.
Інформувати учасників навчальновиховного процесу про всі випадки
пожеж у навчальних закладах області,
їх наслідки, винуватців та міри
покарання за порушення правил
пожежної та техногенної безпеки.
постійно
Заборонити:
Керівники відділів освіти
використання
побутових
та навчальних закладів
електрокип’ятильників, прасок та
інших електронагрівальних пристроїв
за межами спеціально відведених і
обладнаних приміщень;
використання відкритого вогню в
приміщеннях закладів і установ
освіти, у тому числі для відігрівання
замерзлих водогінних і опалювальних
систем;
розміщення в будівлях діючих шкіл
вибухонебезпечних,
пожежонебезпечних приміщень та
складів, у тому числі на основі
оренди;
проведення робіт пов’язаних із

використанням відкритого вогню у
приміщеннях навчальних закладів та
установ освіти без відповідного на те
письмового дозволу та забезпечення
відповідного
протипожежного
захисту.
10. Встановити порядок огляду і закриття Керівники відділів освіти
постійно
приміщень
і
будівель
після
та навчальних закладів
закінчення
занять
і
роботи
навчальних закладів та установ
освіти.
и. Перевірити та провести ремонт печей, Керівники відділів освіти До 30.09.2019
димоходів
перед
початком та навчальних закладів.
року
опалювального сезону та призначити
відповідальних
осіб
за
їх
експлуатацію.
12. Перевірити
засоби
зв’язку
та Керівники відділів освіти
До початку
наявність біля кожного телефонного
та навчальних закладів
навчального
апарату номерів телефонів аварійних
року
служб.
13. Роз’яснити вихованцям дошкільних Керівники дошкільних,
До 30.09.2019
закладів,
учням
інтернатних
і
інтернатних та
року
професійно-технічних
навчальних
професійно-технічних
закладів з цілодобовим перебуванням
навчальних закладів,
учасників
навчально-виховного
керівники районних
процесу
правила
пожежної та
(міських) підрозділів
техногенної безпеки.
Головне управління
ДСНС України в Одеській
області
14. Забезпечити
чергування Керівники відділів освіти
під час
відповідальних
осіб за станом та навчальних закладів,
заходів із
пожежної безпеки під час заходів із
масовим
керівники районних
масовим перебуванням людей.
(міських) підрозділів
перебуванням
людей
Головне управління
ДСНС України в Одеській
області
15. Здійснити контроль за дотриманням Керівники відділів освіти
постійно
пожежної
безпеки
орендними
та навчальних закладів
організаціями. Заборонити оренду
приміщень без зареєстрованої у
відповідному порядку Декларації
відповідності матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання
вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки.
16. Забезпечити під час проведення Керівники відділів освіти
Протягом
батьківських зборів інформування та навчальних закладів,
навчального
року
присутніх осіб стосовно наслідків
керівники районних
пустощів
дітей
із
вогнем,
(міських) підрозділів

наголошення на дотриманні правил
Головне управління
пожежної
безпеки
ЩОДО ДСНС України в Одеській
попередження виникнення пожеж,
області
особливо в побуті.
17. Активізувати
роботу
шкільних Керівники відділів освіти
команд юних пожежників.
та навчальних закладів,
керівники районних
(міських) підрозділів
Головне управління
ДСНС України в Одеській
області
18. Розробити та погодити з ГУ ДСНС
Департамент освіти та
України в Одеській області плани науки Одеської обласної
заходів щодо підвищення рівня державної адміністрації,
протипожежного захисту об’єктів керівники відділів освіти
закладів
освіти,
організацію та навчальних закладів,
виконання планів спільних дій щодо керівники (представник)
локалізації та ліквідації аварій на
керівники районних
випадок пожежі.
(міських) підрозділів
Головне управління
ДСНС України в Одеській
області
19. Забезпечити
вивчення
правил
Департамент освіти та
пожежної та техногенної безпеки з науки Одеської обласної
проведенням практичних занять з державної адміністрації,
учасниками
навчально-виховного керівники відділів освіти
процесу в навчальних закладах та навчальних закладів,
освіти.
керівники районних
(міських) підрозділів
Г оловне управління
ДСНС України в Одеській
області
20. Влаштувати інформаційно-довідкові Керівники відділів освіти
куточки щодо дій працівників
та навчальних закладів
навчальних
закладів
у
разі
виникнення надзвичайних ситуацій
або подій у побуті.
21. Розробити документацію з організації Керівники відділів освіти
видачі
засобів
індивідуального
та навчальних закладів
захисту органів дихання працівникам
та учням.
22. Провести
спеціальні
об’єктові
Департамент освіти та
навчання (тренування) з питань
науки Одеської обласної
цивільного захисту.
державної адміністрації,
керівники відділів освіти
та навчальних закладів,
керівники (представник)
районних (міських)
підрозділів ДСНС

До 30.09.2019
року

До 30.09.2019
року

До 30.09.2019
року

До 30.09.2019
року

До початку
навчального
року
Протягом
навчального
року

23. Розробити програму підготовки
працівників до дій у надзвичайних
ситуаціях
та
затвердити
у
відповідному порядку.

Перший заступник начальника
ГУ ДСНС України в Одеській області
полковник служби цивільного захисту
«\2 »
Q 2>
2019 року

України в Одеській
області.
Департамент освіти та
науки Одеської обласної
державної адміністрації,
керівники відділів освіти
та навчальних закладів

До 30.09.2019
року

Вадим ШУЛЮК

