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протокол № 1

Про стан протипожежного
захисту у закладах освіти області
Заслухавши і обговоривши інформацію «Про стан протипожежного
захисту у закладах освіти області» колегія відзначає, що Департаментом
освіти і науки та місцевими органами управління освітою проводиться
відповідна робота щодо забезпечення та організації протипожежного захисту.
Для покращення протипожежного стану у 2017 році в усіх закладах
освіти області проведено значну роботу, на що освоєно 2622,8 тис. гривень.
Зокрема: здійснено вимірювання опору ізоляції на 334 об’єктах;
відремонтовано блискавкозахист на 32 об’єктах; придбано 524 вогнегасники;
опосвідчено 3524 вогнегасники; встановлено протипожежну сигналізацію на
15 об’єктах; просочено дерев’яні конструкції на 27 об’єктах; відремонтовано
125 грубок; проведено ремонт пожежних гідрантів на 8 об’єктах; придбано 59
пожежних рукавів; проведено роботи по очищенню горищ та підвалів від
легкозаймистих матеріалів; відремонтовано заземлюючі пристрої; перевірено
444 димових каналів; проведено навчання осіб відповідальних за пожежну
безпеку.
Найбільше уваги протипожежним заходам приділялось у Ізяславському
(освоєно 200,5 тис. грн.), Камянець-Подільському (95,5 тис. грн.),
Городоцькому (26,9 тис. грн.) районах та в містах Дунаївці (40,2 тис. грн.),
Волочиськ (68,6 тис. грн.).
На 2018 рік для проведення протипожежних заходів в закладах освіти
області заплановано 3173,2 тис. гривень.
Виходячи із вищевикладеного та з метою покращення протипожежного
стан у закладах освіти області
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію «Про стан протипожежного захисту у закладах освіти
області» взяти до відома.
2. Керівникам місцевих органів управління освітою:
2.1. Вживати заходів щодо перевірки технічного стану пожежної
сигналізації, пожежних резервуарів, первинних засобів пожежогасіння у
підвідомчих підприємствах, установах, закладах (у разі необхідності-ремонт і
доукомплектування).
Постійно
2.2. Відповідно до необхідності проводити доукомплектування
підвідомчих підприємств, установ і закладів вогнегасниками в межах,
передбачених діючими нормативами.
Постійно

2.4. Забезпечувати виконання заходів з дотримання правил і вимог
нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та
протипожежного захисту.
Постійно
2.5. Забезпечити проведення позачергових інструктажів з правил техніки
пожежної безпеки.
Постійно
2.6. Забезпечити проведення інструктажів та перевірки знань з питань
пожежної безпеки.
Постійно
3. Контроль за виконанням цього рішення залишити за собою.
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