
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Н А К А З 
 

15.02.2021 року                  м. Кам’янець-Подільський                                  № 36 

 

Про підготовку та проведення  

у закладі освіти протипожежного  

тренування  

 

Відповідно до вимог ст.40 Кодексу цивільного захисту України, наказу 

МВС України «Про затвердження Порядку організації та проведення 

спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» від 

11.09.2014 № 934 та з метою практичного відпрацювання дій персоналу 

добровільної пожежної охорони (дружини) за призначенням  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРОВЕСТИ 16 лютого 2021 року об’єктове протипожежне 

тренування (далі – тренування) на об’єкті закладу освіти.  

 

2. ПРИЗНАЧИТИ керівником тренування Складанівського Олега 

Леонідовича, начальника штабу цивільного захисту, відповідальну особу за 

пожежну безпеку закладу освіти. 

 

3. ПРИЗНАЧИТИ посередником тренування Кучера Олександра 

Миколайовича, заступника директора з питань реабілітації, розвитку і 

адміністративно-господарської роботи закладу освіти. 

 

4. ПРОВЕСТИ тренування протягом 2 годин у межах робочого часу, 

без значного порушення виконання працівниками основної діяльності. 

Оскільки заклад освіти є об’єктом з масовим перебуванням людей, захід 

провести як об’єктове протипожежне тренування з евакуації та елементами 

пожежогасіння.  

 

5. ПРОВЕСТИ тренування на тему: «Порушення з причин пожежі 

роботи об’єкта в цілому та його структурних підрозділів. Збір та приведення 

у готовність до дій за призначенням персоналу добровільної пожежної 

охорони (дружини) закладу освіти». 

 

 



6. ВИЗНАЧИТИ мету тренування: 

оповіщення, збір керівного складу та керівників структурних 

підрозділів об’єктового формування цивільного захисту (добровільна 

пожежна охорона, санітарний пост, відділення охорони громадського 

порядку); 

відпрацювання порядку дій керівників структурних підрозділів 

об’єктового формування цивільного захисту з приведення їх у готовність до 

застосування за призначенням; 

відпрацювання навичок персоналу добровільної пожежної охорони з 

гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів 

пожежогасіння;  

надання домедичної допомоги потерпілим та проведення евакуації; 

взаємодія з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами 

екстреної медичної допомоги; 

визначення необхідних заходів щодо коригування Плану евакуації на 

випадок виникнення пожежі на об’єктах закладу освіти. 

 

7. ВИЗНАЧИТИ місце (район) проведення тренування – територія 

закладу освіти з її будівлями та спорудами. 

 

8. ЗАЛУЧИТИ до тренування всіх працівників закладу освіти, які не 

входять до складу об’єктового формування цивільного захисту, персонал 

санітарного посту, відділення охорони громадського порядку і організувати 

роботу за призначенням на своїх робочих місцях з дотриманням правил 

поведінки людей під час коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

9. ПРОВЕСТИ інструктажі щодо заходів безпеки на тренуванні з 

метою попередження помилкових дій учасників тренування, що можуть 

призвести до нещасного випадку, аварії, пошкодження обладнання або 

порушення технологічного процесу.  

 

Відповідальні:  

керівник протипожежного тренування; 

керівники структурних підрозділів 

закладу освіти. 

 

Термін: до 10.00. 16 лютого 2021 року. 

 

10. ЗАБЕЗПЕЧИТИ взаємодію з фахівцями Навчально-методичного 

пункту міста Кам’янець-Подільський Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області з 

метою отримання консультаційно-методичного супроводу щодо підготовки 

та проведення об’єктового протипожежного тренування.  

 

 



Відповідальний:  

керівник протипожежного тренування. 

 

Термін: до 17.00. 15 лютого 2021 року. 

 

11. СКЛАСТИ та подати на затвердження План проведення 

протипожежного тренування. 

Відповідальний:  

керівник протипожежного тренування. 

 

Термін: до 15.00. 15 лютого 2021 року. 

 

12. ПОДАТИ до Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради звіт про 

проведеного протипожежного тренування. 

 

Відповідальний:  

керівник протипожежного тренування. 

 

Термін: не пізніше 10 днів з часу 

закінчення проведення тренування. 

 

13. ПІДБИТИ підсумки тренування з обговоренням на розширеному 

засіданні пожежно-технічної комісії (комісії з питань надзвичайних 

ситуацій), за потреби із залученням представника Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янець-

Подільської міської ради, усіх питань протипожежного тренування та 

намітити заходи щодо вдосконалення питань пожежної і техногенної 

безпеки.  

У разі необхідності в установленому порядку внести уточнення та 

зміни до Плану реагування на надзвичайні ситуації. 

 

Відповідальні:  

керівник протипожежного тренування; 

посередник протипожежного тренування. 

 

Термін: до 17.00. 18 лютого 2021 року. 

 

14. ЗАНЕСТИ результати протипожежного тренування до журналу 

обліку таких тренувань, тривог. 

Відповідальний:  

керівник протипожежного тренування. 

 

Термін: не пізніше 10 днів з часу 

закінчення проведення тренування. 



15. З учасниками тренування, які отримали за свої дії незадовільні 

оцінки, провести позачергову перевірку знань з питань пожежної і 

техногенної безпеки. 

Відповідальний:  

керівник протипожежного тренування. 

 

Термін: протягом 3-х робочих днів з часу 

закінчення проведення тренування. 

 

16. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього наказу на Кучера 

Олександра Миколайовича, заступника директора з питань реабілітації, 

розвитку і адміністративно-господарської роботи. 

 

16. ДОВЕСТИ наказ до відому колективу закладу освіти, осіб, 

зазначених у ньому – під розпис. 

 

 

В.О. ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ                                                      М. М. ТРІПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


