
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора коледжу 

від 25.02.2021 р. № 10 

 

ЗАХОДИ 

щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу у 2021 році 

 
№  

з/п 

Найменування  

заходів 

Відповідальні  

виконавці 

Термін  

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

I. Організаційні заходи: 

1.1. Організація навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки 

керівників структурних підрозділів, педагогічних працівників і 

спеціалістів закладу освіти. 

 

Члени оперативної 

пожежно-технічної комісія 

4 – 5 лютого 

2021 року 

 

1.2. Здійснення підготовки учасників освітнього процесу до дій у 

надзвичайних ситуаціях та у випадку пожежі, вивчення правил 

пожежної безпеки та основ цивільного захисту. 

Роз’яснення персоналу закладу освіти та особам, які перебувають у 

цьому закладі, основних вимог правил пожежної безпеки та дії у 

випадку виникнення або загрози виникнення пожежі чи іншої 

надзвичайної ситуації. 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти; 

керівники структурних 

підрозділів; 

куратори академічних груп 

 

Протягом року  

1.3.  Перевірка інструкцій з пожежної безпеки в закладі освіти (за 

необхідності розроблення нових інструкцій або перегляд та 

доповнення нових). 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти; 

Герук О. І., завідувач 

гуртожитком; 

Житарюк Г. І., фахівець з  

питань безпеки та охорони 

I-й квартал  

2021 року 

 



1 2 3 4 5 

1.4. Проведення позапланових інструктажів учасників освітнього 

процесу з реєстрацією в журналах інструктажів, приділення уваги на 

порядок дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної 

ситуації, а також заборону використання обігрівальних приладів 

непромислового виробництва. 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти; 

Марунчак О. В., інженер з 

охорони праці та техніки 

безпеки; 

керівники структурних 

підрозділів 

 

Протягом року  

1.5. Організація планових та позапланових практичних тренувань з 

відпрацюванням у закладі освіти та на об’єктах з цілодобовим 

перебуванням людей планів евакуації та інструкцій, що визначають 

дію персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації 

людей. 

Забезпечення наявності планів евакуації на випадок пожежі або 

інших надзвичайних ситуацій з обов’язковим позначенням 

маршрутів евакуації, місць розташування первинних засобів 

пожежогасіння та електричних щитів. 

 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

Протягом року  

1.6. Проведення роз’яснювальної роботи із студентами щодо основних 

вимог правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти; 

керівники структурних 

підрозділів; 

куратори академічних груп 

 

Протягом року  

1.7. Здійснення перевірок знань загальної інструкції з пожежної безпеки 

у працівників охорони (чергової служби) закладу освіти з питань 

здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, 

огляду території і приміщень, порядку знеструмлення 

електромережі та дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів 

пожежної сигналізації. 

Члени оперативної 

пожежно-технічної комісія 

II-й та IV-й квартали  

2021 року 

 



1 2 3 4 5 

II. Практичні заходи: 

2.1. Утримання території закладу освіти в належному стані відповідно до 

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р. № 1417 та 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України» від 15.08.2016 р. № 974. 

 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

Протягом року  

2.2. Забезпечення вільного доступу (дороги, проїзди та під’їзди) до 

будівель, пожежного інвентарю, обладнання, складських та інших 

приміщень, очищення їх від горючих матеріалів. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Житарюк Г. І., фахівець з  

питань безпеки та охорони 

 

Протягом року  

2.3. Організація роботи щодо належного утримання евакуаційних 

шляхів та виходів, горищ, підвалів, побутових, складських та інших 

приміщень, очищення їх від горючих матеріалів. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

Протягом року  

2.4. Обладнання (переоснащення) приміщень закладу освіти системами 

автоматичної сигналізації, оповіщення про пожежу. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти; 

Житарюк Г. І., фахівець з  

питань безпеки та охорони 

 

 

Протягом року  



1 2 3 4 5 

2.5. Утримання в належному стані внутрішнього і зовнішнього 

пожежного водопостачання. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

Протягом року  

2.6. Забезпечення приміщень закладу освіти первинними засобами 

пожежогасіння, комплектування та утримання в належному стані 

пожежного гідранту, внутрішніх пожежних кран-комплектів та 

пожежного щита. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

Протягом року  

2.7. Здійснення вогнезахисного оброблення (просочування) дерев’яних 

елементів будівельних конструкцій перекриття гуртожитку закладу 

освіти 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

I-й квартал  

2021 року 

 

2.8. Посилення контролю щодо заборони експлуатації несправних 

приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів. 

Марунчак О. В., інженер з 

охорони праці та техніки 

безпеки 

 

Протягом року  

2.9. Здійснення, з урахуванням вимог нормативно-правових актів, 

розкриття, розсування чи зняття металевих грат, що встановленні на 

вікнах перших поверхів будівель закладу освіти. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Житарюк Г. І., фахівець з  

питань безпеки та охорони 

 

I-й квартал  

2021 року 

 



1 2 3 4 5 

2.10. Організація контролю за утриманням та експлуатацією 

вентиляційних систем, електроустановок закладу освіти. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР 

 

Протягом року  

2.11. Організація контролю за утриманням та експлуатацією 

опалювальних установок та систем. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР 

 

Протягом року  

2.12. Обладнання будівель, споруд та зовнішніх установок захистом від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР; 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

Протягом року  

2.13. Встановлення протипожежних дверей на горищі гуртожитку та 

приміщені електрощитової навчального корпусу. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР 

I-й квартал  

2021 року 

 

2.14. Ремонт огорожі на покриттях навчального корпусу. Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР 

II-й квартал  

2021 року 

 

2.15. Демонтаж опорядження (облицювання) стін з горючих матеріалів в 

коридорі (шляхах евакуації) третього поверху навчального корпусу. 

Герук О. І., завідувач 

гуртожитком 

III-й квартал  

2021 року 

 

2.16. Тривожні оповіщення від приладів приймально-контрольних 

пожежних систем протипожежного захисту вивести на пульт 

пожежного спостереження. 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

Протягом року  

2.17. Пожежні насоси підвищувачі відремонтувати та утримувати у 

постійній експлуатаційній готовності. 

Кучер О. М., заступник 

директора з питань 

реабілітації, розвитку і АГР 

Протягом року  

2.18. Працівників чергової зміни забезпечити засобами індивідуального 

захисту органів дихання (протигазами ГП-7). 

Герук О. І., завідувач 

гуртожитком;  

Житарюк Г. І., фахівець з  

питань безпеки та охорони 

До 

10 січня 2021 року 

 



III. Інформаційні заходи: 

3.1. Розміщення у закладі освіти інформаційних стендів з вимогами 

правил пожежної безпеки та інформаційно довідкових куточків з 

питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та 

громадських місцях. 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

I-й квартал  

2021 року 

 

3.2. Залучення посадових осіб Кам’янець-Подільського міськрайонного 

відділу Головного управління ДСНС України в Хмельницькій 

області під час проведення заходів щодо підготовки студентів до дій 

у надзвичайних ситуаціях та вивчення правил пожежної безпеки у 

закладі освіти. 

Шевчук Н. С.,  

в. о. завідувача підрозділу 

фахової передвищої освіти 

Протягом року  

3.3. Підготовка звіту щодо виконання заходів з посилення роботи з 

дотримання вимог правил пожежної безпеки в Подільському 

спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному 

коледжі та приведення їх у належний протипожежний стан на 2020 

рік. 

Складанівський О. Л., 

відповідальна особа за 

пожежну безпеку закладу 

освіти 

 

До 

20 грудня 2021 року 

 

 

 

Відповідальна особа з питань пожежної безпеки                                                                                     Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


