
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Н А К А З 
 

25.01.2021 року                м. Кам’янець-Подільський                                  № 10 

 

 

Про посилення протипожежного та 

техногенного захисту об’єктів закладу 

освіти, попередження надзвичайних 

ситуацій, забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього 

процесу у 2021 році 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 

№ 1/9-671, 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, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України (далі-заклади та установи), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 (в редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 1514), 

зареєстровано в Міністерстві юстиції від 14.12.2017 за № 1512/31380, 

результатами проведеної оперативної наради 22.01.2021 під головуванням 

першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації 

щодо забезпечення і контролю за належним станом об’єктів соціального 

захисту, охорони здоров’я, навчальних закладів на предмет безпеки у випадку 

можливого виникнення пожеж та з метою посилення контролю за 

збереженням життя й здоров’я учасників освітнього процесу, попередження 

надзвичайних ситуацій в закладі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити оперативну групу для проведення моніторингу з питань 

протипожежного та техногенного захисту об’єктів закладу освіти, 

попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу у зимовий період 2021 року, у складі: 

 

координатор групи: Складанівський Олег Леонідович - начальник штабу 

цивільного захисту, відповідальна особа за пожежну 

безпеку закладу освіти; 



члени групи:            Кучер Олександр Миколайович - заступник директора з 

питань реабілітації, розвитку та адміністративно 

господарської діяльності закладу освіти; 

                                    Марунчак Оксана Василівна – інженер з охорони праці та 

техніки безпеки закладу освіти; 

                                    Житарюк Григорій Іванович – фахівець з питань безпеки 

та охорони закладу освіти; 

                                    Герук Оксана Іванівна – завідувач гуртожитку; 

                                    Шморгал Ольга Іванівна – завідувач навчально-

реабілітаційного відділу, вихователь гуртожитку. 

 

2. Затвердити Заходи щодо посилення протипожежного та техногенного 

захисту об’єктів закладу освіти, попередження надзвичайних ситуацій, 

забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у 2021 

році (далі-Заходи), що додаються. 

 

3. Організувати безумовне виконання Заходів. 

 

Відповідальні: 

Кучер О. М., заступник директора з 

питань реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., начальник 

штабу цивільного захисту; 

Марунчак О. В., інженер з охорони 

праці та техніки безпеки; 

Житарюк Г. І., фахівець з питань 

безпеки та охорони; 

Герук О. І., завідувач гуртожитку; 

Шморгал О. І., завідувач навчально-

реабілітаційного відділу.  

 

Терміни виконання: постійно. 

 

4. Проводити моніторинг належного стану об’єктів закладу освіти на 

предмет безпеки у випадку можливого виникнення пожеж, посилення 

протипожежного та техногенного стану об’єктів, здійснення контролю за 

виконанням заходів пожежної безпеки (наявності вогнегасників, доступності 

приміщень, стан евакуаційних шляхів, роботу системи пожежної сигналізації 

та оповіщування, стану електричних приладів, наявності дозвільної̈ 

документації в місцях з масовим перебуванням людей тощо). 

 

Відповідальні: 

Кучер О. М., заступник директора з 

питань реабілітації, розвитку і АГР; 



Складанівський О. Л., начальник 

штабу цивільного захисту; 

Марунчак О. В., інженер з охорони 

праці та техніки безпеки; 

Житарюк Г. І., фахівець з питань 

безпеки та охорони; 

Герук О. І., завідувач гуртожитку; 

Шморгал О. І., завідувач навчально-

реабілітаційного відділу.  

 

Терміни виконання: постійно. 

 

5. Скласти графік проведення моніторингу посадовими особами закладу 

освіти щодо виконання заходів протипожежного та техногенного захисту 

об’єктів, попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

 

Відповідальний: 

Складанівський О. Л., начальник 

штабу цивільного захисту. 

Терміни виконання:  

до 13.00 25.01.2021. 

6. Доповідати керівнику закладу освіти про результати роботи щодо 

моніторингу ситуації пов’язаної з виконанням заходів пожежного та 

техногенного захисту, попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

 

Відповідальні: 

Кучер О. М., заступник директора з 

питань реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., начальник 

штабу цивільного захисту; 

Марунчак О. В., інженер з охорони 

праці та техніки безпеки; 

Житарюк Г. І., фахівець з питань 

безпеки та охорони; 

Герук О. І., завідувач гуртожитку; 

Шморгал О. І., завідувач навчально-

реабілітаційного відділу.  

 

Терміни виконання:  

щоденно до 13.00 на Viber. 

 

7. Інформувати управління професійної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної 



адміністрації про хід виконання Заходів та дотримання протипожежного 

режиму на електронну адресу hmeln_pto@і.ua 

 

Відповідальні: 

Складанівський О. Л., начальник 

штабу цивільного захисту; 

Коваленко І. С., секретар-друкарка. 

 

Терміни виконання: 

щоквартально до 10 числа. 

 

8. Зміст наказу довести до відому працівників закладу освіти, осіб 

зазначених у ньому - під розпис. 

 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.О. ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ         Мар’ян ТРІПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


