
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                                № 11 

 

 

Про призначення відповідальних  

осіб за пожежну безпеку приміщень  

закладу освіти у 2021 році 

 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 

02.10.2012 № 5403-V, наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014 № 1417, 

наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до 

Правил пожежної безпеки в Україні» від 15.08.2016 № 810, наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки для навчальних закладів і установ системи освіти України» від 

15.08.2016 № 974, ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, 

будинків і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою» та з метою дотримання заходів протипожежного режиму в 

закладі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за стан пожежної безпеки в закладі 

освіти - начальника штабу цивільної оборони, викладача коледжу 

Складанівського Олега Леонідовича. 

 

2. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за технічний стан первинних засобів 

пожежогасіння, пожежних кран-комплектів, пожежного гідранту, внутрішніх 

протипожежних водопроводів, приладів оповіщення про пожежу в закладі 

освіти - заступника директора з питань реабілітації, розвитку і 

адміністративно-господарської роботи Кучера Олександра Миколайовича. 

 

3. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за стан пожежної безпеки 

навчального корпусу закладу освіти – фахівця з питань безпеки та охорони 

Житарюка Григорія Івановича. 

 

4. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за стан пожежної безпеки 

гуртожитку закладу освіти – завідувача гуртожитком Герук Оксану Іванівну. 

 



5. ПРИЗНАЧИТИ відповідальними за стан пожежної безпеки: 

території землевідведення закладу освіти (вул. Годованця, 13) - 

двірника Пилипчука Миколу Володимировича; 

території землевідведення табору відпочинку «Надія» с. Суржа, 

Кам’янець-Подільського району - сторожа Бандирського Володимира 

Віталійовича. 

 

6. ПРИЗНАЧИТИ відповідальними за стан пожежної безпеки окремих 

приміщень навчального корпусу закладу освіти: 

спортивна зала для ігрових видів спорту - викладача фізичної 

культури Погорецьку Ольгу Феофанівну; 

тренажерна зала, викладацька та гардеробна спортивного комплексу – 

викладача фізичної культури Ткачука Романа Олександровича; 

актова зала – завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну; 

приміщення харчоблоку - шеф-кухаря Сморжевську Тетяну Іванівну. 

 

7. ПРИЗНАЧИТИ відповідальними за дотримання правил пожежної 

безпеки в навчальних кабінетах, кафедрах, лабораторіях, службових 

кабінетах:  

7.1. В навчальних кабінетах та кафедрах: 

спеціалізовані кабінети для студентів, що переміщуються на візках 

№№ 105, 108, 113 – вихователя, викладача, в.о. завідувача навчально-

реабілітаційного відділу Шморгал Ольгу Іванівну; 

викладацька кафедри економічної кібернетики, інформаційної та 

соціокультурної діяльності № 115 – в.о. завідувача кафедри, викладача 

Лучика Василя Єфремовича; 

кабінет філологічних дисциплін та інформаційної комунікації № 116 – 

викладача Колісник Марину Ігорівну; 

кабінет фізики № 201 – викладача Киселюка Максима Павловича; 

кабінет фундаментальних дисциплін № 202 - викладача Фаін Альбіну 

Володимирівну; 

кабінет кафедри фінансів та економіки № 203 – в.о. завідувача 

кафедри, викладача Тимківа Андрія Олександровича; 

кабінет історії № 205 - викладача Загалевич Валентину Леонідівну; 

кабінет української мови та літератури № 206 - викладача, соціального 

педагога Сторожук Наталію Романівну; 

комп’ютерна лабораторія автоматизованого робочого місця 

спеціаліста з обліку і оподаткування № 207 - викладача Шевчука Олександра 

Володимировича; 

кабінет фінансового та управлінського обліку № 208 - викладача 

Свириду Ольгу Василівну; 

кабінет основ наукових досліджень № 209 – завідувача заочного 

відділення, викладача Сушарника Ярослава Анатолійовича; 

кабінет планування та економічного розвитку № 210 - викладача 

Комарніцьку Оксану Миколаївну; 



навчальний кабінет № 211 – завідувача гуртожитку Герук Оксану 

Іванівну;  

комп’ютерна лабораторія автоматизованого робочого місця 

спеціаліста з економіки № 212 - викладача Михайлову Інну Анатоліївну; 

кабінет обліку, аудиту та фінансової експертизи № 213 – завідувача 

навчально-методичного відділу, викладача Шевчук Наталію Станіславівну; 

кабінет фінансів, банківської справи та страхування № 214 - викладача 

Годованюк Альону Володимирівну; 

кабінет кафедри обліку і оподаткування № 217 – в.о. завідувача 

кафедри Коркушка Олега Никодимовича;  

кабінет народознавства № 218 - викладача Гапоненко Наталію 

Пилипівну; 

кабінет технічних засобів навчання № 301 - лаборанта технічних 

засобів Касапа Вадима Володимировича; 

кабінет кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін № 302 – 

в.о. завідувача кафедри, викладача Комарніцьку Людмилу Миколаївну; 

кабінет соціальної психології № 306 - в.о. завідувача кафедри, 

викладача Комарніцьку Людмилу Миколаївну; 

кабінет математики № 307 – викладача Динич Альону Юріївну;  

кабінет іноземної мови № 308 – викладача Волощук Марину 

Борисівну; 

кабінет соціально-правових дисциплін № 309 - викладача Гуменюк 

Інну Миколаївну; 

кабінет кафедри соціальної роботи та психології № 310 – в.о. 

завідувача кафедри, викладача Палилюлько Оксану Михайлівну; 

кабінет захисту України № 311 – начальника штабу ЦО, викладача 

Складанівського Олега Леонідовича; 

кабінет методико - соціальної реабілітації № 312 - в.о. завідувача 

кафедри, викладача Палилюлько Оксану Михайлівну; 

кабінет теорії та методики соціальної роботи № 313 - викладача 

Дужеву Олену Григорівну; 

кабінет економіки та економічної компаративістики № 314 - викладача 

Герасимову Тамару Іванівну; 

кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 

№ 315 - інженера з ОП та ТБ, викладача Марунчак Оксану Василівну; 

кабінет військового обліку призовників та військовозобов’язаних 

№318 - начальника штабу ЦО, викладача Складанівського Олега 

Леонідовича. 

7.2. В службових кабінетах та окремих приміщеннях: 

кабінет головного бухгалтера № 104/1 та загальний кабінет бухгалтерії 

№ 104/2 – заступника головного бухгалтера Щегельську Наталію Василівну;  

кабінет директора коледжу № 106/1 - секретаря-друкарку Коваленко 

Ірину Сергіївну; 

кабінет заступника директора з навчальної роботи № 106/2 - 

заступника директора Гарбарець Ірину Алініївну; 



кабінет заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності № 106/3 - заступника директора Гуменюк Ірину Леонтіївну; 

кабінет наукового прес-центру № 107 - заступника директора з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Гуменюк Ірину Леонтівну; 

приміщення архіву коледжу № 109 – архіваріуса Яшину Аллу 

В’ячеславівну; 

книгосховище № 110, абонемент № 111, електронна бібліотека № 112 

- завідувача бібліотекою Хейлик Альону Антонівну; 

приміщення відділу кадрів № 114 – провідного фахівця з кадрів 

Адамчук Олену Вікторівну; 

кабінет інженера з охорони праці та техніки безпеки № 117 - інженера 

з ОП та ТБ, викладача Марунчак Оксану Василівну; 

кабінет завідувача навчально-методичного відділу № 118/1 – 

завідувача відділу Шевчук Наталію Станіславівну; 

кабінет методистів навчального процесу та профорієнтаційної роботи 

№ 118/2 – фахівця 1 категорії Власенко Оксану Василівну; 

кабінет психологічної служби № 121/1 - викладача, соціального 

педагога Сторожук Наталію Романівну; 

кабінет заочного відділення № 121/2 – завідувача відділення, 

викладача Сушарника Ярослава Анатолійовича; 

службовий кабінет № 121/3 - заступника директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР Кучера Олександра Миколайовича. 

7.3. В приміщеннях, коридорах, фойє та вбиральнях навчального 

корпусу:  

приміщення готельного типу № 101 (кімнати № 101/1; 101/2; 101/3; 

101/4; 101/5) - завідувача гуртожитком Герук Оксану Іванівну; 

коридори першого, другого, третього поверхів, коридор і приміщення 

четвертого поверху, фойє, службові приміщення для технічних і чергових 

працівників, приміщення технічних засобів охорони і пожежної сигналізації 

та горище навчального корпусу – фахівця з питань безпеки та охорони 

Житарюка Григорія Івановича й завідувача гуртожитку Герук Оксану 

Іванівну; 

складські приміщення (цокольний поверх) для зберігання продуктів 

харчування, твердого інвентарю, м'якого інвентарю – економіста, завідувача 

складом Валіцьку Людмилу Олегівну; 

приміщення столярної майстерні (цокольний поверх) - завідувача 

гуртожитком Герук Оксану Іванівну та столяра Шведова Василя Івановича; 

приміщення для зберігання інвентарю, електрощитові - завідувача 

гуртожитку Герук Оксану Іванівну та електромонтера Ладоренка Олександра 

Вікторовича; 

приміщення теплопункту, водопункту, душові кабінки і вбиральні - 

завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну та слюсаря-сантехніка 

Каспрова Василя Івановича. 

 

 



8. Харчоблок: 

кабінет шеф-кухаря, гардероб, приміщення для зберігання продуктів, 

приміщення для приготування їжі, приміщення для миття посуду, 

студентська їдальня - шеф-кухаря Сморжевську Тетяну Іванівну та медичну 

сестру з дієтичного харчування Новаковську Ірину В’ячеславівну. 

 

9. Гаражі: 

гараж №1 (для легкового автомобіля), гараж № 2 (для вантажного 

автомобіля), гараж № 3 (для автобуса), комплектність та стан пожежного 

щита - фахівця з питань безпеки та охорони Житарюка Григорія Івановича та 

водія Панасенка Андрія Юрійовича. 

 

10. Складські приміщення: 

склад № 1 (для зберігання пиломатеріалів, арматури та 

металопрокату), склад № 2 (для зберігання будівельних матеріалів), склад 

№3 (для зберігання овочів) – економіста, завідувача складом Валіцьку 

Людмилу Олегівну. 

 

11. Гуртожиток закладу освіти: 

кабінет фахівця з питань безпеки та охорони, приміщення чергового 

гуртожитку - фахівця з питань безпеки та охорони Житарюка Григорія 

Івановича; 

кабінет завідувача гуртожитку, приміщення басейну - завідувача 

гуртожитку Герук Оксану Іванівну; 

коридори, фойє, кімнати, душові кабінки та вбиральні першого 

поверху - завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну та прибиральницю 

службових приміщень Козак Валентину Володимирівну; 

коридори, фойє, кімнати, душові кабінки та вбиральні другого поверху 

- завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну та прибиральницю службових 

приміщень Романову Віру Михайлівну; 

коридори, фойє, кімнати, душові кабінки та вбиральні третього 

поверху - завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну та прибиральницю 

службових приміщень Боярську Броніславу Іванівну; 

коридори, фойє, кімнати, душові кабінки та вбиральні четвертого 

поверху - завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну та прибиральницю 

службових приміщень Федорчук Ніну Володимирівну; 

медичний пункт з ізоляторами (палатами) – лікаря Герук Анжелу 

Ігорівну; 

електрощитові гуртожитку - завідувача гуртожитку Герук Оксану 

Іванівну та електромонтера Ладоренка Олександра Вікторовича; 

інженерні комунікації (водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання) - завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну та слюсаря-

сантехніка Каспрова Василя Івановича; 

засоби пожежогасіння, пожежні кран-комплекти, внутрішні пожежні 

водопроводи, систему пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу - 



завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну, слюсаря-сантехніка Каспрова 

Василя Івановича та працівника чергової зміни; 

господарчі блоки, кухні, кімнати для занять і відпочинку та горище 

гуртожитку - завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну; 

спортивна зала лікувальної фізичної культури (ЛФК) - викладача 

фізичної культури Ткачука Романа Олександровича. 

12. Теплий перехід від гуртожитку до навчального корпусу коледжу - 

завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну. 

 

13. Табір відпочинку «Надія» с. Суржа, Кам’янець-Подільського 

району: будівлі та споруди табору - сторожа Бандирського Володимира 

Віталійовича. 

 

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

зазначених у ньому - під розпис. 

 

15. Контроль за виконанням наказу покладаю на начальника штабу 

ЦО, відповідальну особу за стан пожежної безпеки закладу освіти 

Складанівського Олега Леонідовича.  

 

 

В.О. ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ           М. М. ТРІПАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


