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Миколаїв
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Про встановлення протипожежного
режиму
Відповідно до ч. ІІ п. 2 Правил пожежної безпеки для навчальних закладів
та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від
15.08.2016 р. № 974
НАКАЗУЮ:
1. На території університету, у навчальних корпусах, гуртожитках та
допоміжних приміщеннях встановити наступний протипожежний режим:
1.1. Всім працівникам та студентам університету дотримуватися правил
пожежної безпеки і застережень, виконувати вимоги наказів та
інструкцій.
1.2. Забороняється співробітникам та студентам паління на території
університету, аудиторіях, навчальних приміщеннях, лабораторіях та
гуртожитку.
1.3. Забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами,
саморобними електроподовжувачами, пошкодженими розетками.
1.4. Забороняється на території університету використання відкритого
вогню, спалювання сухого листя, паперу, бур`яну та інших матеріалів.
1.5. Не захаращувати робочі місця сторонніми предметами. Не зберігати на
робочих та навчальних місцях вибухонебезпечні та легкозаймисті
матеріали, які не відносяться до навчального процесу. Евакуаційні
шляхи та переходи повинні бути вільними.
1.6. Постійно слідкувати за справністю електрообладнання та устаткування.
При виявлені несправності або відхилень у його роботі – терміново
повідомляти коменданту або головному енергетику.
1.7. Після закінчення робочого дня прибрати робоче місце, відключити від
електричної мережі усе обладнання і переконатися у відсутності умов
для виникнення пожежі.

2. Керівникам структурних підрозділів:
2.1. Забезпечити організацію своєчасного навчання, проведення
інструктажів з питань пожежної безпеки та дій у разі виникнення
пожежі.
2.2. При проведенні інструктажів знайомити працівників та здобувачів
освіти з протипожежним режимом.
2.3. Забезпечити огляд приміщень після закінчення робочого дня на предмет
відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі.
2.4. Знати порядок дій при виникненні пожежі; систему оповіщення про
пожежу; порядок евакуації працівників та здобувачів освіти; виклик
пожежно-рятувальних підрозділів. Вміти застосовувати первинні
засоби пожежогасіння (вогнегасники, пожежні крани, кошма тощо)
3. Начальнику відділу охорони праці Хмель О. П. при прийомі на роботу
проводити вступний інструктаж з пожежної безпеки.
4. Комендантам навчальних корпусів Оришаці З. М. та Мельницькій К. М.,
комендантам гуртожитків Аббасовій І. А. та Гірняк Л. М. не допускати
ведення пожежонебезпечних робіт без наявності первинних засобів
пожежогасіння. Вогневі роботи на тимчасових місцях вести тільки за
нарядом – допуском з реєстрацією в журналі.
5. Контроль за наказом покласти на проректора з адміністративно-господарчої
роботи Даниленко В. Л.
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