
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 В.о.директора фахового коледжу 
 _________Анатолій Похресник 
 Наказ №111/к   від 30.08.2021 
  

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів 

фахового коледжу електронних приладів 

 Зміст заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Провести повторне обстеження 
приміщень навчальних кабінетів, 

навчально-виробничих майстерень і 
гуртожитку. 

Шевчун І.М. 17 жовтня  

2 
Скласти графік усунення виявлених 

недоліків. 

Севастюк В.М. 

Шевчун І.М. 
20 жовтня  

3 
Про усунення виявлених недоліків 

доповісти на засіданні 
адміністративної ради. 

Севастюк В.М. 

Шевчун І.М. 
6 листопада  

4 
Щомісячно проводити обстеження 

навчальних і допоміжних приміщень, 
гуртожитку, аварійних виходів. 

Севастюк В.М. 

Шевчун І.М. 

1 раз на 

місяць 
 

5 

Провести позачергову перевірку 
технічного стану зовнішньої та 
внутрішньої систем пожежного 

водопостачання. 

Севастюк В.М. 

Шевчун І.М. 
25 жовтня  

6 
Забезпечити приміщення 

вогнегасниками відповідних систем. 
Севастюк В.М. 15 грудня  

7 
Проводити перевірку комплектації 

пожежних рукавів. 
Севастюк В.М. Постійно  

8 Перевірити наявність схем евакуації. Севастюк В.М. 10 жовтня  

9 
Постійно контролювати пожежний 

стан евакуаційних виходів. 
Севастюк В.М. Постійно  

10 
Провести перевірку технічного стану 

систем оповіщення при пожежі та 

інші фактори техногенної безпеки. 

Нужненко О.С. 16 жовтня  

11 
Здійснити профілактичні огляди 

електроустановок, систем вентиляції 
опалювального обладнання. 

Завідувачі лабораторій 
Відповідальний 

Батура В.М. 
Постійно  

12 

Провести позачергові інструктажі з 
правил протипожежної безпеки: 

- студентів 
- студентів, які проживають у 
гуртожитку 

- працівників коледжу 
- працівників, відповідальних за 
протипожежний стан окремих 
приміщень. 

Викладачі основ 

охорони праці 

Відповідальний 

Шевчун І.М. 

12 жовтня 
12 жовтня 
16 жовтня 
16 жовтня 

 

  



13 
Перевірити наявність інструкцій з 
пожежної та техногенної безпеки. 

Севастюк В.М. 20 жовтня  

14 

Опрацювати нові інструкції з питань: 
- порядку куріння та 
користування відкритим вогнем 
- користування 
електропобутовими приладами 
- перевірка приміщень після 
закінчення роботи і зачинення 

приміщення 
- евакуації на випадок пожежі 
- надання першої допомоги при 
переломах, струсах, запамороченнях, 
опіках 
- робота чергових 
службколеджу з питань контролю 
протипожежного стану, огляду 

аудиторій, приміщення, порядку 
вимкнення освітлення, в разі 
виявлення пожежі, чи інших 
порушень. 

Севастюк В.М. 

При закінченні 
терміну дії 

діючих 
інструкцій 

 

 

Заступник директора  Севастюк В.М. 
 


