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

НАКАЗ
25.01.2021 року

м. Кам’янець-Подільський

№ 16

Про призначення відповідальних осіб
за техногенну безпеку закладу освіти
у 2021 році
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),
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуацій» від 05.09.2018 № 715, постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки,
гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування
осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною
службою з питань праці» від 20.05.2020 № 383, наказу Міністерства
внутрішніх справ України «Про затвердження Правил техногенної безпеки»
від 05.11.2018 № 879 та з метою посилення контролю за виконанням правил
техногенної безпеки як особливої, специфічної функції захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій
НАКАЗУЮ:
1. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за стан техногенної безпеки в
закладі освіти - начальника штабу цивільного захисту Складанівського Олега
Леонідовича.
2. ПРИЗНАЧИТИ відповідальними за техногенну безпеку об'єктів та
інженерних мереж (комунікацій) закладу освіти:
навчальний корпус - заступника директора питань реабілітації,
розвитку і адміністративно-господарської роботи Кучера Олександра
Миколайовича;
приміщення харчоблоку - шеф-кухаря Сморжевську Тетяну Іванівну;

приміщення медичного пункту – лікаря Герук Анжелу Ігорівну;
складські приміщення - завідувача складом Валіцьку Людмилу
Олегівну;
гаражі – фахівця з питань безпеки та охорони Житарюка Григорія
Івановича та водія Панасенка Андрія Юрійовича;
гуртожиток - завідувача гуртожитку Герук Оксану Іванівну;
будівлі та споруди табору відпочинку «Надія» с. Суржа, Кам’янецьПодільського району - сторожа Бандирського Володимира Віталійовича;
інженерні комунікації водопостачання, водовідведення та центрального
опалення – слюсара-сантехніка Каспрова Василя Івановича;
інженерні комунікації енергозабезпечення – електромонтера Ладоренка
Олександра Вікторовича.
3. ПРИЗНАЧИТИ відповідальними за технічний стан експлуатаційнотехнічних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій в закладі освіти
- членів інженерно-технічної комісії (комісії з обстеження будівель, споруд
та інженерних мереж), а за своєчасне оповіщення працівників і студентів
щодо виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру працівників чергової служби (чергові, сторожі) закладу освіти.
4. КЕРУВАТИСЬ в своїй діяльності посадовим особам нормативноправовими актами у сфері техногенної безпеки, що вказані вище та
Правилами техногенної безпеки Подільського спеціального навчальнореабілітаційного коледжу від 25.01.2021 № 16/1.
5. ЗАТВЕРДИТИ План техногенної безпеки закладу освіти на 2021 рік
(додається).
6. ДОВЕСТИ зміст наказу до відому працівників закладу освіти, осіб
зазначених у ньому - під розпис.
7. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням наказу на начальника штабу
цивільного захисту Складанівського Олега Леонідовича.
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