
 
Комунальний заклад 

  « Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

13.06.2019                                                                                            № 92 

 

Про створення пожежно-технічної 

комісії закладу на 2019 – 2020           

навчальний рік     

        

          На виконання статті 3, 4, 28 закону України " Про пожежну безпеку ", 

Правил пожежної безпеки в Україні, у відповідності до наказу Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. № 126, 

 з метою забезпечення пожежної безпеки, залучення працівників до 

проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння  

 

НАКАЗУЮ : 

1. Затвердити  пожежно-технічну комісію закладу на 2018 рік у складі:                                                                                                                              

Голова комісії:  Сульженко М.П. – завідувач господарством, відповідальна 

особа за пожежну безпеку закладу;                                                                                                                               

Члени комісії:  Щербак О.О. (механік) – начальник добровільної пожежної 

дружини закладу ;  

Насєдкін О.В. – інженер з охорони праці;                                                            

Семененко С.С. -  відповідальний за електробезпеку закладу; 

Трипілець Т.І. – комірник, заступник голови профспілкової організації 

закладу.                                                                                                                                                           

2.  Затвердити графік роботи  пожежно-технічної комісії закладу на 2019 – 

2020 навчальний рік. 

Додаток 1 на 1- му аркуші, сторінка 4 . 
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3. Затвердити комплексні заходи пожежно-технічної комісії закладу щодо 

зниження пожежної небезпеки, спрямованих на забезпечення безпеки людей, 

на запобігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умов для 

успішного гасіння пожежі під час проведення навчально-виховного процесу 

та  у позаурочний час.                                                                                                                                              

Додаток 2 на 2-ох аркушах, сторінка 5-6 .                                                                                                                              

4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача господарством 

Сульженко М.П. 

  

 

Директор                                                                              О.А.Хованова   

 

 
Насєдкін О.В. 
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З наказом від 13.06.2019 № 92   ознайомлені :                                                       

Сульженко М.П. 

Насєдкін О.В.                                                                                               

Щербак О.О. 

Семененко С.С. 

Трипілець Т.І.                                                                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

                                                                                 Додаток  1  до наказу 
                                                                                               комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс" 

Харківської обласної ради 

13.06.2019  № 92 
 

Графік роботи 

пожежно-технічної комісії 

на 2019 – 2020 навчальний рік 

 

 

№ з/п Дата Відповідальний за 

проведення 

1. 04.09.2019 р. Завідувач господарством 

Сульженко М.П. 

2. 06.12.2019 р. Завідувач господарством 

Сульженко М.П. 

3. 04.03.2020 р. Завідувач господарством 

Сульженко М.П. 

4. 12.06.2020 р. Завідувач господарством 

Сульженко М.П. 

5. 15.08.2020 р. Завідувач господарством 

Сульженко М.П. 
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                                                                                              Додаток  2  до наказу 

                                                                                               комунального закладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Богодухівський спеціальний 

                                                                                               навчально-виховний комплекс" 

Харківської обласної ради 

13.06.2019  № 92 

              

 
 

Комплекс  заходів  

організаційних та практичних дій пожежно-технічної комісії,  

спрямованих на зміцнення протипожежного стану по комунальному 

закладу "Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс " 

Харківської обласної ради на 2019 – 2020 навчальний рік 
 

№п/п Найменування  заходів Відповідальний за  

проведення 

Термін 

виконання 

Прим. 

1 Забезпечити  безухильне  додержання  та  

виконання  вимог Правил пожежної безпеки в 

Україні в адміністративному, учбовому  та 

спальному корпусах , в приміщеннях їдальні, 

кухні, лазні, автотракторного парку, пральні, 

території закладу,,в господарських  будівлях 

комунального закладу "Богодухівський 

спеціальний навчально-виховний комплекс " 

Харківської обласної ради та  оточуючих їх 

територіях. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

Постійно  

 
 

2 Провести ретельну перевірку по  комплектації 

пожежних щитів,пожежних кранів 

первинними  засобами пожежогасіння-

вогнегасниками, пожежним інвентарем та 

пожежним інструментом, згідно Правил 

пожежної безпеки в Україні 

Члени пожежно-

технічної комісії 

Кожен 

місяць до 

18 числа 

2019- 2020 

навч. р. 

 

3 Провести контроль працездатності мережі 

зовнішнього протипожежного водопостачання 

(водонапірної вежі), пожежних водойм. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

Кожен 

місяць до 

18 числа 

2019- 2020 

навч. р. 

 

4 Провести перевірку системи оповіщення про 

пожежу в навчальному корпусі згідно плану 

евакуації. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

Кожен 

місяць до 

18 числа 

2019- 2020 

навч. р. 

 

5  Провести перевірку проведення відповідних 

інструктажів з питань пожежної безпеки 

працівникам та вихованцям закладу. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

До 

01.09.2019 р 
 

6 Заборонити  випалювання бур`янів на 

території закладу та поза його межами 

Члени пожежно-

технічної комісії 

Постійно  
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7 Заборонити вихованцям заносити на 

територію закладу згідно вимог внутрішнього 

розпорядку сірники,запальнички,піротехнічні 

вироби та інші пожежонебезпечні  речовини і 

предмети. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

 Постійно  

8 Обмежити  відвідування вихованцями  лісових 

масивів без нагляду педагогічних працівників. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

  Постійно  

9  Заборонити  паління цигарок на  території 

закладу відповідно до  правил внутрішнього 

розпорядку та законодавчіх актів. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

  Постійно  

10 Провести теоретичні та практичні навчання 

по  евакуації вихованців та працівників 

закладу в разі виникнення надзвичайної 

ситуації відповідно розробленого плану 

Члени пожежно-

технічної комісії 

До 

15.10.2019 р 

та до 

15.04.2020 р 

 

11 Спрямувати дії членів ДПД закладу,які 

можуть бути  залучені до гасіння  пожежі при 

її виникненні на негайне оповіщення та 

створення  умов безпеки людей і впершу чергу 

дітей,їх евакуацію та рятування, для чого 

необхідно провести теоретичні та  практичні  

заняття по гасінню  пожежі з членами ДПД в 

умовах імітації  виникнення пожежі з 

використанням мотопомпи. 

Члени пожежно-

технічної комісії 

Постійно, 

згідно 

правил 

пожежної 

безпеки в 

Україні 

НАПБА 01.-

001-2004 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


