
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙКИ»

Н А К А З
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Про встановлення протипожежного 
режиму та призначення особи 
відповідальної за забезпечення 
пожежної безпеки

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної 
безпеки в Україні, затверджених Наказом М іністерства Внутріш ніх справ 
України №  1417 від 30.12.2014 р., та з метою підтримання належного 
протипожежного стану в закладі, запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій, нещ асних випадків і травматизму, пов’язаних з пожежною  безпекою

Н А К А З У Ю :

1. Встановити на території КЗ СОР «Сумський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни» наступний протипожежний режим та забезпечити:

- порядок утримання шляхів евакуації;
- визначення спеціальних місць для куріння;
- порядок застосування відкритого вогню;
- порядок використання побутових нагрівальних приладів;
- порядок проведення тимчасових пожежонсбезпечних робіт;
- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
- місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщ еннях і на 
території;

- порядок прибирання відходів, зберігання промасленого спецодягу та 
ганчір’я;

- порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та 
вентиляційних систем у разі пожежі;

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
- порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з 

питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних 
інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням 
відповідальних за їх проведення;

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 
протипожежного захисту;



- порядок проведення планово -попереджувальних ремонтів та оглядів 
електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого 
інженерного обладнання;

- порядок збору членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної 
пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у 
разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;

- порядок дій у разі виникнення пожежі, порядок і способи оповіщ ення 
людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного 
устаткування, вимкнення ііф тів, підйомників, вентиляційних установок, 
електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність 
евакуації лю дей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки 
безпеки.

2. Відповідальність за протипожежний стан, утримання і експлуатацію  
наявних технічних засобів протипожежного захисту, ш ляхів евакуації 
персоналу, санітарний стан закріплених територій, будівель, споруд, 
технологічного та інженерного устаткування покласти на керівників 
структурних підрозділів.

Відповідальним за протипожежний стан у структурних підрозділах під 
час новорічних свят передбачити використання сертифікованих електричних 
ілюмінацій для прикраш ання новорічних ялинок та приміщ ень загального 
користування, взяти під особистий контроль вимкнення електричної ілю мінації 
перед закриттям приміщ ень та у нічний час. Забезпечити наявність первинних 
засобів пожежогасіння у видимих доступних місцях.

3. Загальну відповідальність за пожежну безпеку у закладі покласти на 
провідного інженера Котлярова Володимира Петровича.

4. В ідповідальному за пожежну безпеку:
1) Забезпечити:
- безумовне виконання Правил пожежної безпеки та інструкцій з 

пожежної безпеки закладу;
проходження посадовими особами та працівниками закладх 

протипожежних інструктажів та занять по пожежно-технічному мінімуму 
відповідно до П оложення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку 
знань з питань пожежної безпеки;

- організацію  експлуатації та обслуговування технічних засобів 
протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, установок пож еж ної 
сигналізації, вогнегасників тощ о) відповідно до експлуатаційної документації;

- проведення оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, 
технологічного та інш ого інженерного обладнання відповідно до Інструкції про 
заходи пож еж ної безпеки закладу;

- визначення дій працівників у разі виявлення пожежі згідно діючих 
інструкцій.

2) Організувати проходження працівниками закладу інструктажів, 
спеціального навчання та перевірки їх знань з питань пожежної безпеки у 
відповідності до Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку 
знань з питань пож еж ної безпеки.

3) Визначити відповідальними за проведення інструктажів:
- вступного - інженера з охорони праці;



- первинного, повторного, позапланового та перевірку знань з питань 
пож еж ної безпеки - керівників структурних підрозділів;

- цільового - керівника робіт.
4) Забезпечити виконання рекомендацій, приписів та зауважень з питань 

пож еж ної безпеки контролюючих органів державної служби з надзвичайних 
ситуацій.

5) Періодично перевіряти стан пожежної безпеки в структурних 
підрозділах та на прилеглій території.

6) 3 наказом ознайомити керівників структурних підрозділів під 
особистий підпис.

5. Керівникам структурних підрозділів, керівникам робіт на робочих 
місцях ознайомити підлеглий персонал у частині, що їх стосується.

6. Наказ начальника госпіталю від 29.01.2016 № 14 вважати таким, що 
втратив чинність.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник начальника 
з медичної частини Т. СКОРОБАГАТА


