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Про виконання вимог
правил пожежної безпеки
в навчальних закладах міста Києва
13 квітня 2012 року о 16.10 сталася пожежа на ІІІ поверсі приміщення
гімназії № 154 (просп. Перемоги, 63) Святошинського району міста Києва. Про
надзвичайну ситуацію було повідомлено пожежну частину № 9. Приблизно о
17.30 год. силами пожежних частин № 6, 9, 18, пожежу було ліквідовано.
Постраждалих від пожежі немає. Попередня причина пожежі – порушення
Правил пожежної безпеки під час облаштування та експлуатації електромережі.
Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та з метою
упередження надзвичайних ситуацій у навчальних закладах, що можуть
призвести до випадків пожежі
НАКАЗУЮ:
1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій:
1.1 Провести до 01.05.2012:
1.1.1 наради з питань дотримання Правил пожежної безпеки в закладах
освіти та профілактики і попередження нещасних випадків серед учасників
навчально-виховного процесу.
1.1.2 позаплановий інструктаж з пожежної безпеки з керівниками
навчальних закладів з обов’язковим записом у журналі реєстрації інструктажів.
1.1.3 ревізію загальноосвітніх навчальних закладів з дерев’яними
перекриттями щодо обробки дерев'яних конструкцій вогнезахисною сумішшю
(перевірити термін дії вогнезахисної речовини).
1.1.4 ревізію технічного стану та укомплектування електрощитових згідно
з ППБ та ПУЕ.
1.2 Перевірити та привести у відповідність з ПУЕ до 10.05.2012 стан
внутрішньої електромережі і електрообладнання. Заборонити експлуатацію
тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних
електрозапобіжників. До ремонту електромережі залучати лише кваліфікованих

спеціалістів з відповідною дозвільною документацією.
2. Керівникам навчальних закладів:
2.1. Посилити охорону та пропускний режим у навчальних закладах.
2.2. Забезпечити навчальні заклади необхідною нормативною кількістю
первинних засобів пожежогасіння.
2.3. Заборонити зберігання пально-мастильних та горючих матеріалів.
2.4. Привести підвальні приміщення та горища у відповідність вимогам
пожежної безпеки.
2.5. Привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до ППБ
(демонтувати горюче облицювання стін, установити передбачені проектом
двері для відокремлення сходових клітин і вестибюлів від коридорів, двері
еваковиходів утримувати вільними, замки дверей мають відчинятися з середини
тощо).
2.6. Привести до 01.05.2012 у робочій стан покажчики «Вихід» та
забезпечити їх автоматичне живлення.
2.7. Призначити до 01.05.2012 наказами відповідальних за протипожежний
стан будівель, приміщень та місць проведення заходів.
2.8. Розробити інструкції з чітким розподілом обов’язків персоналу щодо
евакуації учасників навчально-виховного процесу, матеріальних цінностей,
виклику екстрених служб у разі виникнення пожежі або надзвичайних ситуацій.
2.9. Провести до 27.04.2012 позаплановий інструктаж з пожежної безпеки
всіх працівників з обов’язковим записом в журналі реєстрації інструктажів.
2.10. Провести до 27.04.2012 навчання правилам пожежної безпеки усіх
учасників навчально-виховного процесу та відпрацювати плани евакуації
людей на випадок пожежі.
2.11. Забезпечити або поновити заклади освіти куточками та вітринами з
матеріалами протипожежного та цивільного захисту, плакатами соціальної
реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій.
3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій до 10.05.2012 інформувати Головне управління освіти і науки про
виконання цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Челомбітько В. Ю.
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