
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 20.01.2022 Есхар №21

Про затвердження плану заходів 
щодо забезпечення пожежної безпеки 
в ліцеї в 2022 році

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної 

безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

05.03.2015 за № 252/26697, припису Чугуївського районного управління 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області від 14.01.2022 № 3, з метою посилення протипожежного 

захисту ліцею, мінімізації можливих наслідків, пов’язаних із пожежною 

небезпекою, створення належних безпечних умов освітнього процесу, 

н а к а з у ю :

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в ліцеї на 

2022 рік (додається).

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи В.Кравцовій довести 

даний наказ до працівників закладу.

До 21.01.2022

Тетяна ГРИШАНОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом по ліцею 
від 20.01.2022 №21

План заходів щодо забезпечення 
пожежної безпеки в ліцеї 

на 2022 рік

№
з\
п

Зміст
заходів

Термін
виконання

Відповідальна
особа

Примітка

1. Будівлі та приміщення закладу обладнати 
системою протипожежного захисту 
відповідно до ДБН В.2.5-56.2014 
«Системи протипожежного захисту»

До
14.03.2021

Л.Сазонова,
завідувач
господарством
ліцею

За
наявністю
коштів

2. Сходові клітки, шляхи евакуації 
забезпечити евакуаційним освітленням

3. Виконати захист будівель ліцею від 
прямих попадань блискавки і вторинних 
її проявів відповідно до вимог чинного 
законодавства

4. Провести ідентифікацію потенційної 
небезпеки об’єкту

5. Будівлю та приміщення закладу 
забезпечити первинними засобами 
пожежогасіння в повному обсязі

6. Пожежні крани-комплекти піддавати не 
рідше одного разу на рік технічному 
обслуговуванню й перевірці на 
працездатність шляхом пуску води з 
реєстрацією результатів перевірки у 
спеціальному журналі технічного 
обслуговування. Привести внутрішній 
протипожежний водогін у працездатний 
стан

7. З’єднання, відгалуження та окінцювання 
жил проводів і кабелів здійснити за 
допомогою опресування, зварювання, 
паяння або затискачів.

8. Забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту

9. Забезпечити регулярне проведення 
роз’яснювальної роботи серед учасників 
освітнього процесу щодо запобігання

Постійно В.Кравцова,
Л.Малигіна,
заступники



виникненню пожеж, що загрожує життю 
та здоров’ю учасників освітнього 
процесу, а також призводять до значних 
матеріальних збитків, проводити іншу 
профілактичну роботу з проти дії 
пожежам

директора з 
НВР
Л.Сазонова,
завідувач
господарством

10. Провести день ЦЗ, присвячений 
протипожежній тематиці.

Травень
2022
Листопад
2022

Т.Гришанова
директор
ліцею

11. Посадовій особі пройти функціональне 
навчання з питань ЦЗ

До
14.03.2022

12. Особі, відповідальній за забезпечення 
пожежної безпеки, пройти навчання з 
питань пожежної безпеки у 
встановленому порядку

Л.Сазонова,
завідувач
господарством

13. Здійснити оброблення засобами 
вогнезахисту дерев’яних дерев’яних 
елементів горищних покриттів (крокви, 
лати) будівель, які забезпечують І групу 
вогнегасної ефективності

За
наявністю
коштів

14. Грати на вікнах у харчоблоці їдальні 
зробити розкриваючимися, розсувними 
або зйомними

15. Забезпечити об’єкт адресними вказівками 
та освітлювати їв у темний час доби

Л.Сазонова,
завідувач
господарством

16. Тримати на контролі питання стану 
шляхів евакуації

Постійно Л.Сазонова,
завідувач
господарством17. У повному обсязі оснастити електрощити 

схемою підключення споживачів із 
пояснювальними написами і вказаним 
значенням номінального струму апарата 
захисту (плавкої вставки)

До
14.03.2022

18. Встановити в підвальному приміщенні 
електророзетки та вимикачі на негорючі 
основи

19. Встановити біля місця розташування 
пожежного гідранту покажчик (об’ємним 
світильником або плоский із 
застосуванням світловідбивних 
покриттів) із нанесеними на нього 
літерами індексом ПГ, цифровими 
значеннями відстані в метрах від



покажчика до гідранта, внутрішнього 
діаметру трубопровода в міліметрах, 
зазначеним виду водопроводної мережі 
(тупикова або кільцева)

20. Шафи, в яких розміщено пожежні крани- 
комплекти, пристосувати до 
опломбування

До
14.03.2022

Л.Сазонова,
завідувач
господарством

21. Вказати на дверцятах пожежних шафів із 
зовнішнього боку порядковий номер 
крана

22. Завести журнал обліку технічного 
обслуговування кранів-комплектів

23. Провести випробування зовнішнього 
протипожежного водопроводу на тиск та 
витрату води з оформленням акта 
спеціалізованою організацією

Т.Гришанова,
директор
ліцею

За
наявністю
коштів

24. Провести замір опору ізоляції і перевірки 
спрацювання приладів захисту 
електричних мереж та електроустановок 
від короткого замикання

Л.Сазонова,
завідувач
господарством

25. Евакуаційні шляхи забезпечити 
світловими покажчиками «Вихід»

26. Пожежний гідрант на території об’єкту 
привести в працездатний стан


