МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний
соціально-економічний коледж

НАКАЗ
25.01.2021 року

м. Кам’янець-Подільський

№ 12

Про створення і функціонування
добровільної пожежної охорони
закладу освіти
На виконання вимог частини четвертої статті 63 Кодексу цивільного
захисту України від 02.10.2012 № 5403-V, постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної
охорони» від 17.07.2013 № 564, наказу Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та
установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974 та з метою
проведення заходів щодо запобігання виникненню пожеж і організації їх
гасіння
НАКАЗУЮ:
1. СТВОРИТИ пожежно-рятувальний підрозділ, як пожежну охорону
(дружину) другої категорії, що забезпечується первинними засобами для гасіння
пожеж у складі:
командир пожежної охорони (дружини) - Житарюк Григорій Іванович,
фахівець з питань безпеки та охорони;
члени пожежної охорони (дружини):
Каспров Василь Іванович, сантехнік;
Пилипчук Микола Володимирович, двірник;
Шведов Василь Іванович, столяр.
2. ЗАТВЕРДИТИ Порядок функціонування добровільної пожежної
охорони (дружини) закладу освіти, що додається.
3. КЕРУВАТИСЯ добровільній пожежній охороні (дружині) у своїй
діяльності Конституцією і законами України, а також указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими
актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також
рішеннями органу місцевого самоврядування, наказами керівника закладу
освіти та Порядком про добровільну пожежну охорону (дружину).
4. ПОКЛАСТИ
наступні завдання:

на добровільну пожежну охорону (дружину)

проводити заходи щодо запобігання виникнення пожеж;
здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та
матеріальних цінностей, вживати заходи для мінімізації або ліквідації
наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та
міської пожежної охорони;
проводити заходи щодо постійного підтримання своєї готовності;
інформувати територіальний орган ДСНС про факти виникнення
пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
проводити серед працівників та студентів закладу освіти роботу
щодо дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають
стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної
охорони (дружини);
вносити керівнику закладу освіти пропозиції щодо забезпечення
пожежної безпеки;
приймати участь у проведенні заходів протипожежного стану
об’єктів;
здійснювати інші функції, передбачені законодавчими актами.
5. ОРГАНІЗУВАТИ командиру пожежної охорони (дружини):
розміщення на видному місці в навчальному корпусі та гуртожитку
закладу освіти списки членів пожежної охорони (дружини) та їх завдання;
проведення планових тренувань з членами пожежної охорони
(дружини) згідно із затвердженою програмою підготовки.
6. ЗДІЙСНИТИ особисте страхування членів пожежної охорони
(дружини) відповідно до Закону України «Про страхування».
Відповідальна:
головний бухгалтер Праскова Лариса
Василівна.
Термін: протягом двох тижнів.
7. ПОДАВАТИ матеріали про заохочення членів пожежної охорони
(дружини), які позитивно зарекомендували себе в роботі щодо запобігання
виникнення пожеж або їх ліквідації.
Відповідальні:
підрозділів.

керівники

структурних

Термін: протягом року.
8. ДОВЕСТИ зміст наказу до відому працівників закладу освіти, осіб
зазначених у ньому - під розпис.

9. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням наказу на начальника штабу ЦО,
викладача Складанівського Олега Леонідовича.
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