
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
І В і,

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

№  •/<? - / і

НАКАЗ

м. Білгород-Дністровський №  < 4^

Про підготовку і проведення 
протипожежного 
тренування у коледжі

Згідно з вимогами Кодексу Цивільного захисту України, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2015 року №1421, Плану 
основних заходів по Цивільному Захисту на 2019 рік, та з метою 
відпрацювання навичок персоналу з організації пожежегасіння на 
початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежегасіння, 
проведення евакуації при пожежі,

НАКАЗУЮ:

1. Провести 08 жовтня 2019 року о 10:30 учбове тренування по діям 
студентів та працівників коледжу при пожежі в учбово-адміністративній 
будівлі, 17 жовтня 2019 року о 16:00 в гуртожитку.

2. Призначити відповідальними:
- за підготовку і проведення тренування - Гончарука Миколу 

Олександровича, начальника штабу Цивільного Захисту;
- за підготовку наочності для пожежегасіння під час тренувань -  

Коломиєць Поліну Федосіївну, завідуючу господарською частиною, 
відповідальна за протипожежний стан по учбовому корпусу.

3. До тренувань долучити особовий склад добровільних формувань, 
постійний склад співпрацівників та студентів коледжу.

4. Під час проведення тренування необхідно:
4.1 .удосконалити навички керівного складу, особового складу формувань, 

співробітників коледжу та студентів щодо дій в умовах надзвичайних 
ситуацій (виникнення пожежі в навчальній будівлі) та гуртожитку;

4.2. перевірити практичну здатність студентів та викладачів діяти за 
сигналами оповіщення (негайне залишення приміщень);

4.3. на практиці перевірити підготовку особового складу групи 
пожежегасіння при виконанні завдань.

5. Командирам добровільних формувань до 08 жовтня 2019 року підготувати 
особовий склад до тренувань, вивчити з ними заходи безпеки при 
виконанні своїх обов’язків.

6. Керівнику тренування Гонча руку М.О.:
- до 08 жовтня 2019 року забезпечити розробку організаційних та 

методичних документів і довести до відома учасників тренування.



7. Класним керівникам груп до 08 жовтня 2019 року довести до студентів 
порядок негайного залишення аудиторій при сигналах оповіщення.

8. Відповідальній за протипожежний стан по учбовому корпусу Коломиєць 
Поліні Федосіївні 08 жовтня 2019 року доповісти керівнику тренування 
Гончаруку М.О. про готовність до їх проведення.

9. Завідуючій гуртожитком Кікоть Тетяні Сергіївні до 17 жовтня 2019 року 
доповісти керівнику тренування Гончаруку М.О. про готовність до їх 
проведення.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор коледжу Л.М. Бурдюжа

згідно з
ОРИГІНАЛОМ


