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Про аналіз стану забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з масовим 

перебуванням людей 

Заслухавши доповідь заступника директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і 

науки Ігнатьєва В.В., колегія Департаменту науки і освіти визначила, що у 

Харківській області за затвердженою мережею налічується постійно діючих 

771 заклад загальної середньої освіти, 725 закладів дошкільної освіти, 107 

закладів позашкільної освіти всіх форм власності та 35 закладів професійно-

технічної освіти.  

 На виконання протипожежних заходів в 2017 році витрачено   

7,699 млн. грн., в тому числі  1,967  млн. грн. з обласного бюджету для 

закладів інтернатного типу, 626 тис. грн. для закладів професійно-технічної 

освіти  та 5,106 млн. грн. із місцевих бюджетів для закладів освіти  районів та 

міст області.  

За останні роки робота по забезпеченню закладів освіти, які 

підпорядковані місцевим органам управління освітою, первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасниками) значно активізувалась, показник 

забезпечення досяг 99,2%.  

В умовах обмеженого фінансування місцевими органами управління 

освітою проводиться робота щодо забезпечення закладів освіти сучасними 

системами пожежогасіння.  

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації потребують 940 

навчальних закладів підпорядкованих місцевим органам управління освітою. 

 

Ураховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 

1. Директорам закладів освіти  інтернатного типу обласного підпорядкування 

та закладів професійно-технічної освіти: 

1.1. Забезпечити у повному обсязі, згідно норма належності, заклади освіти 

первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) 

 Термін до 16.04.2018 

1.2. Привести у працездатний стан системи протипожежної сигналізації з 

виведенням  сигналів на пульт централізованого нагляду пожежної охорони. 

Термін: до початку нового  

2018/2019 навчального року 

1.3. Провести навчання персоналу з питання проведення евакуації, 

переглянути та уточнити схеми евакуації людей з приміщень, чітко визначити 

алгоритм дій персоналу під час виникнення пожежі і надзвичайної ситуації. 

Термін: до 06.04.2018 



 

 

2. Начальникам управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій 

та міст обласного значення: 

2.1. Провести роботу з керівниками підвідомчих організацій щодо усунення 

недоліків стану пожежної, техногенної безпеки, виявлених під час перевірок 

контролюючими органами. На колегіях, засіданнях, нарадах розглянути 

питання про стан пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об’єктів з 

прийняттям відповідних рішень. 

Термін: до 16.04.2018 

2.2. Провести навчання персоналу з питання проведення евакуації, 

переглянути та уточнити схеми евакуації людей з приміщень, чітко визначити 

алгоритм дій персоналу під час виникнення пожежі і надзвичайної ситуації. 

Термін: до 16.04.2018 

2.3. Посилити вимогливість до осіб відповідальних за забезпечення 

пожежної безпеки, які не приймають дійових заходів, направлених на 

виконання приписів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та 

техногенної безпеки з приведення об’єктів у належний протипожежний стан. 

Термін: до 20.04.2018 

2.4. Провести роботу щодо цільового виділення коштів для обладнання 

будівель системами протипожежного захисту (далі - СПЗ), вогнегасниками, 

заміни застарілих систем СПЗ, виведення сигналів СПЗ на пульти 

централізованого нагляду пожежної охорони та виконання інших 

протипожежних заходів, які потребують значних фінансових витрат. 

Термін: до 23.04.2018 

2.5. Провести аналіз стану забезпечення пожежної безпеки об’єктів та 

скласти план заходів щодо поліпшення ситуації з конкретними термінами 

виконання та відповідальними особами. 

Термін: до 20.04.2018 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і наук Ігнатьєва В.В. 

 

Голова колегії Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації                                                                    Л.Г. Карпова 

 


