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Про
затвердження
Плану
заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки в осінньозимовий період 2020/2021 н.р.
На виконання Закону України «Про освіту», Правил пожежної безпеки
для закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, листа Міністерства
освіти і науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку закладів
освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах
адаптивного карантину», наказу Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації від 08.05.2020 № 167 «Про підготовку закладів освіти
області до нового 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий
період», актів проведення позапланових перевірок закладів освіти
Управлінням ДСНС України у Чернівецькій області щодо додержання вимог
законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та
з метою забезпечення вимог пожежної безпеки в осінньо-зимовий період
2020/2021 н.р. на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в
осінньо-зимовий період 2020/2021 навчального року на об’єктах з постійним
або тимчасовим перебуванням дітей (далі - План заходів), що додається.
2.
Керівникам
місцевих
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, Чернівецької міської ради, об’єднаних територіальних
громад, директорам закладів фахової передвищої, професійної (професійнотехнічної) освіти та закладів освіти комунальної власності Чернівецької
обласної ради:
2.1.
Передбачити кошти на виконання протипожежних заходів на 2021
рік та забезпечити виконання Плану заходів, що додається.

2.2. Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог
чинного законодавства з питань забезпечення пожежної безпеки на керівників
(заступників) закладів освіти.
2.3. Надавати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
інформацію про хід виконання Плану заходів до: 09. 10.2020; 12.01.2021;
10.03.2021 (e-mail: valentina_2307@i.ua, тел. 55-08-10).
3. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості
освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління ресурсного забезпечення Н.ПЕРІУС.

В.о. директора Департаменту

Оксана ГРИНЮК

