МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З ПОЛІГРАФІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

НАКАЗ
№ 327

12.12.2016
м. Дніпро
Про роботу ДНЗ «МВПУПІТ»
під час новорічних канікул
та різдвяних свят, економне
використання енергоносіїв

З метою запобігання негативних явищ при роботі ПТНЗ під час зимових канікул та
різдвяних свят, керуючись наказами Департаменту гуманітарної політики від 12.12.2016 № 290
«Про роботу закладів освіти, культури, молоді та спорту міста під час новорічних канікул та
різдвяних свят» та від 12.12.2016 № 291 «Про економне використання енергоносіїв та
дотримання норм споживання під час новорічних канікул та різдвяних свят», упорядкування
статистичної звітності, своєчасності проведення розрахунків за енергоспоживання
НАКАЗУЮ:

1.
Господарській службі навчального закладу (Довгаленко Д.О. та
Аніщенко Д.М.) провести ретельну перевірку протипожежного стану будівель та
споруд. При перевірці виконати поставлені завдання до 20.12.2016 та особливу
увагу звернути на:
справність електричних мереж та електроустаткування (з’єднання,
обкінцювання та відгалуження жил проводів і кабелів мають бути виконані за
допомогою опресування, паяння або спеціальних затисків);
стан джерел внутрішнього та зовнішнього протипожежного
водопостачання (випробування пожежних гідрантів підтвердити актами та надати
їх у відділ технічного нагляду (Департамент гуманітарної політики));
справність автоматичних установ сигналізації та гасіння пожеж;
наявність сертифікаційних вогнегасників (місця розміщення засобів
пожежогасіння мають зазначатися на планах евакуації);
дотримання вимог пожежної безпеки при розміщенні та зберіганні
сировини в майстернях, макулатури та інших матеріалів;
стан шляхів евакуації, підвальних, допоміжних приміщень та горищ.

2.
Повести (за потребою) прочистку вентиляційних каналів від газових
печей на харчоблоці їдальні.
3.
Перевірити наявність планів евакуації людей на випадок пожежі.
4.
Провести інструктажі з педагогічним персоналом щодо правил
пожежної безпеки.
5. Забезпечити виконання приписів Держпожежнагляду у вказані терміни.
6. Забезпечити постійний контроль за станом мереж навчального закладу.
7.
Невідкладно інформувати департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради про надзвичайні ситуації в ПТНЗ під час канікул (744
63 14, 732 40 73, 732 40 72).
8.
Призначаю інженера з охорони праці Довгаленко Д.О. відповідальним
за жорстким контролем по економному використанню газу, дотримання
безпечних умов праці, техніки безпеки, охорони життя і здоров’я молоді
Терміново:
9.
Провести ретельну перевірку в усіх корпусах ПТНЗ із метою
виявлення нераціонального використання енергоресурсів та можливості
впровадження енергозберігаючих заходів. (Відповідальні: Аніщенко Д.М.,
Довгаленко Д.О.)
До 23.12.2016
10. Розробити та спланувати необхідні заходи із забезпечення
максимального впровадження енергозберігаючих технологій. (Відповідальний:
Аніщенко Д.М.)
До 23.12.2016
11. Контролювати стан теплоізоляції систем опалення та гарячого
водопостачання та стан запірної арматури. (Відповідальний: Аніщенко Д.М.)
12. Посилати
персональну
відповідальність
за
безперебійне
функціонування ввіреного закладу. (Відповідальний: Аніщенко Д.М.)
Постійно
13. Забезпечити безперебійну роботу котельні (гуртожиток) та вжити
заходи щодо споживання природного газу в межах встановлених лімітів
14. Щоденно фіксувати обсяги споживання природного газу за добу,
враховуючи встановлені ліміти та температурний режим. (Відповідальні:
комендант Федорова Н.В., Завідувач господарством Аніщенко Д.М.)
Період опалювального сезону 2016-2017 рр.
15. Дотримуватись безпечних умов праці: пожежної безпеки, техніки
безпеки, охорони праці. Відповідальний за контроль: Довгаленко Д.О.
Постійно
16. У разі виникнення аварійних ситуацій повідомляти відділ технічного
нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

17. За наслідками проведених заходів Аніщенко Д.М. та Довгаленко Д.О.
підготувати інформаційно-аналітичні службові записки.
18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»

В.А.Макаров

Візи:
Інженер з охорони праці
Д.О.Довгаленко
Завідувач господарством
Д.М.Аніщенко
14.12.2016
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