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ЗВІТ
про проведення в державному навчальному закладі

«Бердичівське вище професійне училище»
місячника підготовки до осінньо-зимового періоду, енергобезпеки 

та профілактики травматизму, використання газу в побуті

На виконання наказу Житомирської облдержадміністрації від «12» жовтня 2017 року №238 «Про
проведення  у  професійно-технічних  закладах  області  місячника  підготовки  до  осінньо-зимового
періоду, енергобезпеки та профілактики  травматизму, використання газу в побуті» в період  з 23
жовтня  по  23  листопада  2017  року  в  державному  навчальному  закладі  «Бердичівське  вище
професійне  училище»  був  проведений  місячник  підготовки  до  осінньо-зимового  періоду,
енергобезпеки та профілактики  травматизму, використання газу в побуті .

У рамках  місячника були розроблені та виконані наступні заходи:
№ 
з/п

Зміст заходів

1. Проведений аналіз стану обєктів, устаткування, машин і механізмів, що належать училищу. 
2. Службою  охорони  праці  розроблені  комплексні  заходи  щодо  запобігання  надзвичайним

ситуаціям, які можуть виникнути в осінньо-зимовий період. 
3. Розроблені  та  погоджені  програми  навчання  з  питань  пожежної  безпеки  з  органами

державного пожежного нагляду. 
4. Проведені навчання керівників підрозділів, формувань, працівників ремонтних служб, інших

відповідальних осіб, учнів щодо дій у надзвичайних ситуаціях та запобігання таких ситуацій.
5. Оновлені підрозділи пожежної охорони та організована робота ДПД, дружин юних пожежних,

проведення навчання з ними, були залучені в профілактичній роботі серед підлітків.
6. Перевірено  стан  опалювальних  систем,  нагрівальних  приладів,  вилучені  з  використання

несправні і саморобні прилади. 
7. Проведено відпрацювання практичних навиків  з  евакуації  працівників  та  учнів,  заходів  на

випадок екстремальних ситуацій.
8. Здійснена  робота  з  поповнення  протипожежного  інвентарю  первинними  засобами

пожежогасіння, профілактики електромереж.
9. Забезпечено  дотримання  норм  освітлення,  повітряно-теплового  режиму  та  гігієни  праці  і

навчання у закладі.
10. Забезпечена робота по благоустрою території  училища,  побутових та інших приміщень до

належного естетичного та санітарного стану.
11. Проведено вікторину з пожежної безпеки з учнями І курсу.

Проведена  робота  з  переоформлення  і  оновлення  куточків,  стендів,  інших  агітаційних
матеріалів на відповідну тематику. Оновлені плани-схеми евакуації при пожежі в навчальних
приміщеннях.
Проведені  виховні  години  з  питань  профілактики  нещасних  випадків  у  побуті  та  під  час
навчання.

12. З  13.11  по  19.11  проведений  тиждень
безпеки дорожнього руху, в ході якого були
проведені  наступні  заходи  для  учнів
училища:  відеолекторій  “Жити  цікаво  та
безпечно”;  конкурс  колажів  “Молоде
покоління  за  безпеку  дорожнього  руху”;
тематична виставка у бібліотеці “Дорожня грамота”; вікторина “Твій друг – безпечний рух”.



13. На педагогічній нараді  були розглянуті  питання щодо включення до навчальних планів  та
планів  виховної  роботи  проведення  відповідних  тематичних  уроків,  класних  годин,
конференцій,  конкурсів,  лекцій  за  участю  представників  енергопостачальних  компаній,
можливості  поширення в училище інформаційних матеріалів,  буклетів,  абеток з  правилами
поведінки та безпеки.

14. Проведені зустрічі учнів та працівників з працівниками служб контролю за станом охорони
праці, санітарно-епідеміологічного, протипожежного та екологічного нагляду.

22.11.2017 р.  відбулася  зустріч  працівників  та  учнів  училища з
заступником начальника відділу Бердичівського міськрайонного
відділу   ДСНС України у  Житомирській  області Рейко В.Є. Були
висвітлені та обговорення  наступні питання:

- загальні  питання  про  роботу  відділу  Бердичівського
міськрайоного відділу ДСНС України;

- основні причини виникнення пожеж;
- первинні засоби гасіння пожежі;

- правила поводження з вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами;
- евакуація людей при пожежі;
- обов'язки  державних  органів,  керівників  установ  та  громадян  щодо  забезпечення

пожежної безпеки.

28.11.2017р. – начальником відділу нагляду в АПК та СКС Шевчуком В.А. був проведений
семінар з питань охорони праці з працівниками училища, на якому обговорювалися наступні
питання:
- зміни в законодавстві з охорони праці;
- організація охорони праці на підприємствах;
- виробничий травматизм, причини травмування працівників.

15. Результати місячника було обговорено з працівниками на нараді при директорі училища. 
16. Про виконання вищезазначених заходів інформоване управління освіти і науки Житомирської

облдержадміністрації.

Директор училища Т.П.Поліщук

Інженер з ОП О.О.Чепіль


