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ПРОГРАМА 

забезпечення пожежної безпеки на 2021-2024 роки 

для закладів освіти Смолінської ТГ 

Програма забезпечення пожежної безпеки на 2021-2024 роки для закладів 

освіти Смолінської ТГ розроблена відділом освіти,культури,молоді та спорту 

Смолінської селищної ради (далі - Програма) відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (із змінами) 

та інших нормативних документів з питань пожежної безпеки. 

Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення захисту життя і здоров'я учасників 

освітнього процесу, навколишнього природного середовища від пожеж, підвищення 

рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для забезпечення 

реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, 

оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, пожежі на території району, зниження можливих майнових втрат і 

зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов 

для успішного гасіння пожеж. 

Шляхи і способи розв'язання проблеми 

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у 

комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки 

шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи 

протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення рівня пожежної безпеки в 

закладах освіти та відділу освіти, удосконалення та підвищення ефективності 

роботи, пов'язаної і попередженням надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки в районі. 

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими 

основними напрямами: 

• розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на 

здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків 

пожеж; 

• оснастити сучасними технічними системами протипожежного захисту, 

заміни застарілих електричних мереж; 

Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки закладів освіти 

району та відділу освіти необхідно врегулювати питання щодо забезпечення 

належного нагляду за станом пожежної безпеки закладів освіти та відділу освіти для 

своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них. 



 

Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

• створити ефективну багаторівневу систему управління діяльністю 

суб'єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

• привести протипожежний стан закладів освіти  у відповідність з 

вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 

• знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, 

створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності учасників освітнього процесу; 

• своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них підрозділи 

пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем 

протипожежного захисту; 

• забезпечити мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця 

імовірної пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській 

місцевості; 

• забезпечити вогнегасні речовини в обсязі, необхідному для локалізації 

та ліквідації пожеж, і подачу води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, 

внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших 

інженерних споруд водопостачання. 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок таких коштів: 

• обласного бюджету; 

• бюджету селищної ради ; 

• субвенції з державного бюджету; 

• залучення позабюджетних коштів та спонсорської допомоги. 

Обсяг фінансування Програми уточняється щороку під час складання проекту 

районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для 

кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих 

заходів та в цілому передбачених Програмою. 

Начальник відділу освіти, 

культури,молоді та спорту                       Олександра МАЙСТРЕНКО 
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2. Дата, номер і назва 
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Додаток 1 

до Програми забезпечення пожежної безпеки на 2021-2024 

роки для закладів освіти Смолінської ТГ  

Заходи 

щодо реалізації  Програми забезпечення пожежної безпеки на 2021-2024 роки 

для закладів освіти Смолінської ТГ 

№ з/п Найменування заходу Місце впровадження 

Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) 
Очікуваний 

результат 
Відмітка 

про вико-

нання 
усього 

в тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: 
 

1.1. 

Проведення аналізу стану 

забезпечення пожежної безпеки в 

кожному закладі освіти і 

розроблення за результатами 

відповідних заходів із 

запобігання пожежам та загибелі 

на них людей 

ЗЗСО 

 Постійно, 

відповідно до 

річного плану 
- - - - 

Запобігання аваріям 

та нещасним 

випадкам 

 

ЗДО 

Постійно, 

відповідно до 

річного плану- 
- -  - 

 

1.2. 

Проведення профілактичних 

Іспитів 

пристроївблискавкозахисту, 

випробування та вимірювання 

опору заземлення пристроїв 

блискавкозахисту будівель та 

споруд 

ЗЗСО - 4 69 400 17 350 17 350 17 350 17 350 
Запобігання аваріям 

та нещасним 

випадкам від 

враження 

електричним 

струмом 

 

ЗДО - 3 35600 8 900 8 900 8 900 8 900 

ВСЬОГО: 105000 26250 26250 26250 26250 

1.2.1. 

Встановлення пристроїв 

блискавкозахисту будівель та 

споруд 

1. Смолінський ліцей №2 - - -  - 

Запобігання аваріям 

та нещасним 

 

2. Смолінський ліцей №1 
55 000 55 000 

-  - 

3.ЗДО «Ромашка» 70 000  70 000  - 

4. ЗДО «Теремок» 17 000    1700

0 
5.Хмелівський ліцей 55 000   55 000  

6. ЗДО «Струмочок» 10 000  10 000   

7.Якимівська гімназія 55 000    55 000 

ВСЬОГО : 262 000 55 000 80 000 55000 72 000 



1.3. 

Підтримання в належному 

протипожежному стані 

підвальних приміщень, горищ, 

сходових клітин 

 

 

 

Заклади освіти - - -  - Підвищення рівня 

пожежної безпеки, 

забезпечення 

евакуаційним 

освітленням шляхи 

евакуації 

 

1.4. 

Приведення шляхів евакуації 

закладів освіти відповіднодо

 вимог 

нормативно-правових актів у сфері 

пожежної безпеки  

 

Смолінський ліцей №1 4 000 1000 1000 1000 1000 
 

Смолінський ліцей №2 36 000 9 000 9 000 9 000 9 000 
 

 

ВСЬОГО: 

 

40 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

1.5. 

Проведення профілактичних 

оглядів та планового технічного 

обслуговування 

електрообладнання й 

електромереж,ремонту 

електрообладнання 

1. Смолінський ліцей №1 3600 900 900 900 900 

Приведення та 

утримання 

електрообладнання 

будівель та споруд 

закладів освіти 

відповідно до 

Правил 

улаштування 

електроустановок 

 

2. Смолінський ліцей №2 10 800 2 700 2 700 2 700 2 700 
 

3.ДНЗ «Ромашка» 3840 950 950 950 950 
 

4.ДНЗ «Теремок» 1800 450 450 450 450 
 

5. Якимівська гімназія 4 500 1125 1125 1125 1125 
 

6. Хмелівський ліцей 4 500 1125 1125 1125 1125 
 

7.ЗДО «Струмочок» 

 
1200 300 300 300 300 

ВСЬОГО: 30 240 7560 7560 7560 7560 

 

РАЗОМ: 437 240 109310 109310 109310 109310 

  

2. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СМОЛІНСЬКОЇ ОТГ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ) 

2.1. 

Забезпечення будівель та споруд 

закладів освіти  

сертифікованими первинними 

засобами пожежогасіння 

(вогнегасниками) згідно з 

нормами належності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смолінський ліцей №1 8000 8000    Запобігання, 

виявлення, 

локалізації та 

ліквідації пожеж, 

захисту людей, 

матеріальних 

цінностей та 

довкілля від впливу 

небезпечних 

факторів пожежі 

 

Смолінський ліцей №2 6000 6000    
 

ЗДО «Ромашка» 5 100  5 100   
 

ЗДО «Теремок» 2 514    2 514 
 

Смолінська МШ 

 
 

2 514  2 514   
 

Хмелівський ліцей 7040   7040  
 

ЗДО «Струмочок» 1515   1515  
 

Якимівська гімназія 3 039    3039 
 

ВСЬОГО: 35 772 14 000 7 614 8555 2 514 

 



2.2. 

Проведення технічного 

обслуговування (перезарядки) 

вогнегасників 

Смолінський ліцей №1 1 200 300 300 300 300 Запобігання, 

виявлення, 

локалізації та 

ліквідації пожеж, 

захисту людей, 

матеріальних 

цінностей та 

довкілля від 

 

Смолінський ліцей №2 5 550 1387 1387 1389 1387 
 

ЗДО «Ромашка» 1 600 400 400 400 400 
 

ЗДО «Теремок» 1 200 

 

55 

300 

 

55 

300 

 

55 

300 

 

300 

 

55 

 

ЗДО «Струмочок» 

 

ІРЦ 

 
 

800 200 200 200 200 
 

Хмелівський ліцей 1 200 300 

 
300 

 
300 

 
300 

 

 

Якимівська гімназія 1000 250 250 250 250 
 

 

ВСЬОГО: 12 550 3 137 3 137 3 139 3 137 
впливу небезпечних 

факторів пожежі 

 

2.3. 

Укомплектування пожежних 

щитів 

Смолінський ліцей 

№1Смолінський ліцей №2 

ЗДО «Струмочок» 

 Хмелівський ліцей 

 Якимівська гімназія 

 

 

1.  

11600 

3 600 

 2000 

2 000 

 900 

 

3 600 

 

 

 

11 600 

 

2 000 

 

 

 

 

 

 

900 

2 000 

Підвищення рівня 

пожежної безпеки 

 

 

ВСЬОГО: 20 100 3 600 13 600 900 2 000 
 

РАЗОМ: 66 870     
   

  



3. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ СТАНУ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОГІННОГО ПОСТАЧАННЯ  У ВІДПОВІДНІСТЬ 

З ВИМОГАМИНОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ 
 

3.1. 

Проведення аналізу стану 

протипожежного водопостачання 

в закладах освіти і розроблення за 

результатами аналізу плану 

заходів 

Заклади освіти - - -  - 

Підвищення 

рівня пожежної 

безпеки 

 

3.2. 

Профілактично-ремонтні роботи 

внутрішніх систем 

пожежогасіння (пожежних 

кранів) у ЗЗСО. 

1. Смолінський ліцей №2 

 
720 180 180 180 180 Щорічно 

представник 

органів пожежної 

охорони разом з 

представником 

закладу освіти 

проводять огляд 

протипожежних 

пристроїв 

будинку та два 

рази на рік - 

перевірку дії 

пожежних кранів 

 

 Виконання 

Правил технічної 

експлуатації 

систем 

водопостачання 

 

1. ДНЗ «Ромашка» 400 100 100 100 100 

      

  



3.3. 

Укомплектування пожежних 

кранів 
1.  Смолінський ліцей №2 4 200 - 

4 200 - - 
Підвищення 

рівня пожежної 

безпеки 

 

ВСЬОГО: 5 320 280 4 480 280 280 
  

 

РАЗОМ: 5 320     
  

4. СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (СПС) 

4.1. 

Розроблення проектної 

Документації та 

установкапожежної 

сигналізації в закладах освіти 

1.   Якимівська гімназія 380 000    380 000 

Попередження 

виникнення  

надзвичайних  

ситуацій 

 

2. Смолінський ліцей №1 380 000  380 000   
 

3. ЗДО  «Ромашка» 

 

 

 

 

500 000  500 000 
  

 

4.ЗДО «Струмочок» 

 
170 000   170 000  

5. ЗДО «Теремок» 200 000    200 000 

 

6.  Хмелівський ліцей 700 000 700000    

 

ВСЬОГО: 2330000 700000 880 000 170000 580000 
 

5. ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЇ 

5.1. 

1Проведення обробки дерев'яних 

конструкцій вогнетривким 

розчином дахових приміщень, 

м’якого інвентарю та дерев’яних 

конструкцій сцени у закладах 

освіти . 

Проведення обробки дерев'яних 

конструкцій вогнетривким 

розчином дахових приміщень у 

закладах освіти (ДНЗ, ІРЦ,ШЕВ) 

1.  Смолінський ліцей №1 

 

21 600  21 600   Підвищення 

вогнестійкості 

конструкцій 

будинків та 

споруд шляхом 

просочення 

конструкцій 

вогнетривкими 

сумішами 

 

2.   Хмелівський ліцей 

 

44 000   44 000  
 

3. ЗДО  «Ромашка» 85 600 85 600    
 

4. ЗДО  «Теремок» 80 000    80 000 
 

5.  Якимівська гімназія 21 600  21 600   
  

6. ЗДО «Струмочок» 10 000   10 000  

Всього  
262 800 

 

85 600 43 200 54 000 

 

80 000 
  

РАЗОМ: 

 

 

2592800     

  

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

6.1. 

Забезпечення навчання з питань ЗЗСО, ЗДО ,МШ, ІРЦ 12 640 3 160 3 160 3 160 3 160 
  

пожежної безпеки посадових 

осіб, відповідальних запожежну 

безпеку на базі Навчально-

методичногоцентру цивільного 

захисту та безпеки 

      
  

Всього 12 640     

 



життєдіяльності 

Кіровоградській  області 
      

 
 

6.3. 

Організація вивчення в межах 

навчальних предметів та в 

позаурочний час учнями 

закладів загальної середньої 

освіти правил пожежної 

безпеки та поведінки під час 

пожежі 

Заклади загальної середньої 

освіти 
- - -  - 

  

 

РАЗОМ: 12 640     
  

 

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

7.1. 

Проведення загальношкільних 

батьківських зборів з 

представниками 

МаловисківськогоДСНСУ. 

Заклади загальної середньої 

освіти 
- Відповідно до річного плану 

  

7.2. 

Розгляд питань на нарадах 

керівників закладів освіти та їх 

заступників щодо стану 

пожежної безпеки з 

визначенням умов його 

поліпшення 

ЗЗСО,  ЗДО, МШ, ІРЦ - Постійно, відповідно до річного плану 

  

7.3. 

Робота з органами місцевого 

самоврядування з покращення 

роботи систем зовнішнього 

пожежогасіння, справності 

пожежних резервуарів, 

ЗЗСО,  ЗДО, МШ,ІРЦ - Постійно в залежності від потреби 

  

 
санітарних норм на території 

прилеглій до закладів освіти 

     

7.4. 

Проведення роботи з розвитку 

пожежно-прикладного спорту та

 агітбригад ДЮП. 

Проведення районного туру 

щорічного Всеукраїнського 

фестивалю дружин юних 

пожежників-рятувальників 

Заклади загальної середньої 

освіти,ПНЗ 
- Постійно, відповідно до графіка 

  

7.5. 
Організація відвідування 

пожежної частини здобувачами 

освіти та працівниками шкіл 

Заклади загальної середньої 

освіти 
- Постійно, відповідно до графіка 

  



 
 

  

7.6. 

Розміщення в закладах освіти 

табличок, інструкцій про 

заходи пожежної безпеки і 

порядок евакуації на випадок 

пожежі 

Заклади освіти - Постійно в залежності від пропозицій 

  

7.7. 

Проведення для учасників 

освітнього процесу семінарів, 

оглядів, конкурсів з питань 

пожежної безпеки, Тижнів 

безпеки дитини 

Заклади освіти - Постійно, відповідно до графіка 
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