
    
Комунальний заклад 

  « Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

16.10.2019                                                                                            № 157  

 

Про підсумки проведення об’єктового  

протипожежного тренування в закладі  

   

      У відповідності до  Закону України «Про  цивільну  оборону  України»,  

«Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»,  згідно    

річного плану  комунального закладу « Богодухівський спеціальний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради, 16 жовтня  2019 року були 

проведені об’єктові протипожежні тренування з цивільного захисту.  

  У підготовці і проведенні цього заходу взяли участь керівний та командно-

начальницький склад ЦЗ закладу, особовий склад спеціалізованих ланок ЦЗ 

закладу,  учні 1- 10-х класів,  вчителі, спеціалісти, технічний персонал закладу.       

У ході проведення  об’єктового протипожежного тренування з евакуації були 

організовані та успішно проведені: 

 відкриті уроки для учнів 1-х - 6-х кл. – на тему: «Дії при виникненні 

надзвичайних ситуацій», а також для  учнів 7-х – 10-х класів  на тему: 

«Надання першої долікарняної допомоги» та виготовлення ватно-марлевих 

пов’язок ; 

 об’єктові тренування  з евакуації учнів та працівників при виникненні 

пожежі у навчального корпусі та їх доставка у безпечну зону; 

 об’єктові тренування  членів спеціалізованої протипожежної ланки закладу 

по гасінню імітованої пожежі (робота з пожежною мотопомпою та 

вогнегасником); 
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  об’єктові тренування з надання першої долікарської допомоги  умовно 

потерпілим при пожежі - членами спеціалізованої медичної ланки закладу 

(при опіках, при відкритих переламах, при втраті свідомості); 

 огляд  засобів індивідуального захисту та  бойового спорядження членів 

спеціалізованої протипожежної ланки закладу;  

При проведенні об’єктових тренувань високу підготовленість показали 

спеціалізовані ланки ЦЗ закладу готові діяти за ввідними – «Увага! 

Пожежа». 

З кращого боку  проявила себе спеціалізована протипожежна ланка, до складу 

якої увійшли: .командир ланки  Щербак О.О., пожежні Кулик А.В. та   Фарига 

О.П. та спеціалізована медична ланка при наданні долікарняної допомоги 

потерпілому на пожежі, особисто сандружинник Харченко А.І. 

Разом з тим виявилася низка недоліків. Мало використовувалася    наочна 

агітація, навчальна література. Недостатньо ефективно проводилися практичні 

заняття з правил користування індивідуальними засобами захисту,  в зв'язку з їх 

відсутністю в закладі, крім само виготовлених ватно-марлевих пов’язок. 

    З метою виконання заходів по захисту особового складу комунального 

закладу « Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради від надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу 

та удосконалення навчання діяти у надзвичайних ситуаціях  

НАКАЗУЮ: 

1. За високу готовність і організоване проведення об’єктового тренування 

оголосити подяку відповідальній за ЦЗ з об’єктового тренування закладу-

заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г., начальнику 

штабу ЦЗ закладу з об’єктового тренування начальнику штабу ЦЗ з об’єктового 

тренування Галицькій Н.В. 

2. За активну участь у проведенні занять і показ індивідуальних засобів захисту 

та практичних дій у випадку виникнення пожежі, оголосити подяку командиру 

спеціалізованої протипожежної ланки закладу Щербак О.О. та пожежним 

Кулик А.В., Фарига О.П., командиру спеціалізованої ланки охорони 
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громадського порядку Синько В.В., сандружиннику спеціалізованої медичної 

ланки Харченко А.І. 

3. Начальнику штаба ЦЗ закладу з об’єктового тренування Галицькій Н.В. 

розробити заходи з усунення виявлених недоліків у підготовці працівників та 

вихованців закладу до об’єктових тренувань,  у заходах цивільного     

захисту внести необхідні зміни до планів з Цивільного захисту. 

4. Завідувачу господарством   Сульженко М.П., відповідальній за ЦЗ з 

об’єктового тренування закладу-заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Гриненко В.Г. розробити перелік та кількість засобів індивідуального 

захисту особового складу закладу і внести їх в бюджетний запит на 2020 рік. 

5. Начальнику штаба ЦЗ закладу з об’єктового тренування – педагогу-

організатору Галицькій Н.В., згідно плану підготовки і підвищення кваліфікації 

керівного складу ЦЗ закладу,  забезпечити проведення навчання з цивільного 

захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Харківської області:           

5.1. Відповідальної особи ЦЗ закладу з евакуації-соціальному педагогу 

Назаренко С.М.; 

5.2. Відповідального за пожежну безпеку закладу-завідувача господарством 

Сульженко М.П.; 

5.3. Відповідального за ЦЗ закладу з об’єктового тренування-заступника 

директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

5.4. Начальнику штабу ЦЗ закладу з об’єктового тренування-педагогу-

організатору Галицькій Н.В. 

                                                                       Термін: протягом 2019-2020 р.р. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                   В.Г. Гриненко 

 
 

 

Насєдкін О.В. 
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З наказом № 157   від 16.10.2019 р. ознайомлені: 

1. Галицька Н.В. 

2.  Сульженко М.П. 

3. Назаренко С.М. 

4. Щербак О.О.                                                                                                                                    

5. Кулик А.В. 

6. Фарига О.П. 

7. Синько В.В. 

8. Харченко А.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


