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

НАКАЗ
25.01.2021 року

м. Кам’янець-Подільський

№ 17

Про створення у закладі освіти
пожежно-технічної комісії
На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012
№ 5403-VI (в редакції від 01.01.2021), Закону України «Про охорону праці»
від 14.10.1992 № 2695-XII (в редакції від 16.10.2020), наказу Міністерства
внутрішніх справ України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в
Україні» від 30.12.2014 № 1417 (в редакції від 03.10.2017), 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 залучення працівників та здобувачів освіти до
активної участі в роботі щодо попередження пожеж і посилення необхідного
рівня протипожежного захисту у приміщеннях та будівлях коледжу
НАКАЗУЮ:
1. СТВОРИТИ пожежно-технічну комісію (ПТК) у складі:
Голова комісії: Кучер Олександр Миколайович, заступник директора з
питань реабілітації, розвитку і адміністративногосподарської роботи.
Заступник голови комісії: Складанівський Олег Леонідович, начальник
штабу цивільного захисту.
Секретар комісії: Герук Оксана Іванівна, завідувач гуртожитку.
Члени комісії: Марунчак Оксана Василівна, інженер з охорони праці та
техніки безпеки;
Житарюк Григорій Іванович, фахівець з питань безпеки
та охорони;
Шморгал Ольга Іванівна, вихователь гуртожитку,
викладач, в.о. завідувача навчально-реабілітаційного
відділу:
Ткачук Роман Олександрович, викладач фізичної
культури.
2. РОЗРОБИТИ членам пожежно-технічній комісії (ПТК) Положення
про діяльність пожежно-технічній комісії закладу освіти та подати мені на
затвердження.

Виконавець: Голова
комісії Кучер О. М.

пожежно-технічної

Термін: до 13.00 01.02.2021.
3. КЕРУВАТИСЯ пожежно-технічній комісії (ПТК) у своїй діяльності
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної,
техногенної безпеки, а також Положенням про діяльність пожежно-технічної
комісії закладу освіти, підтримувати постійні зв'язки з органами державного
пожежного нагляду, профспілковою організацією та службою з питань
охорони праці.
4 ЗАПРОШУВАТИ до проведення планових (позапланових) перевірок з
питань попередження пожеж і посилення необхідного рівня протипожежного
захисту у приміщеннях та будівлях закладу освіти представників студентської
Ради, активістів академічних груп, членів батьківської Ради та представників
первинної профспілкової організації коледжу.
5. ДОВЕСТИ зміст наказу до відому працівників закладу освіти, осіб
зазначених у ньому - під розпис.
6. КОНТРОЛЬ за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.О. ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ
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