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Про протипожежний стан
закладів культури
Костянтинівського району
Станом на 01.04.2018 року мережа закладів культури Костянтинівського
району налічує 15 закладів клубного типу, 13 бібліотечних закладів.
Районним будинком культури «Ювілейний» під керівництвом відділу
культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації
систематично
проводиться роз’яснювальна робота з керівниками закладів культури району
щодо забезпечення вимог законодавства з пожежної безпеки, попередження
травмування, загибелі людей та великих матеріальних збитків у закладах
культури: планові і позапланові інструктажі, забезпечення теоретичними
матеріалами щодо проведення інструктажів на місцях, агітаційно-масова робота
щодо запобіжних заходів при проведенні культурно-масових заходів, відповідні
обговорення під час проведення нарад з працівниками культури району.
У кожному клубному та бібліотечному закладі культури є наочна
інформація з протипожежної тематики, таблички щодо заборони паління у
приміщенні. Систематично проводяться бесіди, години повідомлень, конкурси,
розважально-ігрові програми та інші заходи з пожежної тематики з підлітками
та молоддю.
За результатами аналізу стану пожежної безпеки закладів культури
виявлено, що деякі протипожежні заходи не виконуються та не вирішується
питання щодо їх виконання протягом багатьох років, а саме: автоматичні
пожежні сигналізації знаходяться в неробочому стані, приміщення
недоукомплектовані вогнегасниками, сходові клітки не забезпечені
евакуаційним освітленням та світловими покажчиками з написами «Вихід», не
проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, горищних приміщень
та не приведене у відповідність до встановлених вимог забезпечення
працюючого персоналу засобами радіаційного та хімічного захисту тощо.
Станом на 01.04.2018 року робота по усуненню недоліків, вказаних у
приписах, виконана частково.
Невиконання цих порушень у випадку пожежі або надзвичайної ситуації
може призвести до загибелі людей та великих матеріальних збитків.

З метою покращення протипожежного стану закладів культури
Костянтинівського району, керуючись Законом України «Про місцеві державні
адміністрації» та на виконання рішення колегії від 18.04.2018 року:
1.

Рекомендувати виконкомам сільських рад:

1)
Здійснити повний оновлений моніторинг дотримання основних
вимог пожежної безпеки з урахуванням результатів перевірки суб’єктів
господарювання відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 вересня 2017 № 643-р «Деякі питання державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної та пожежної безпеки» та вжити заходів щодо усунення
недоліків у місцях постійного або тимчасового перебування людей до
01.09.2018 року.
2)
Надати до 01.06.2018 року до відділу культури, молоді, спорту і
туризму райдержадміністрації затверджені плани заходів на 2018 рік щодо
дотримання основних вимог пожежної безпеки в закладах культури.
3) Забезпечити вогнегасниками всі клубні установи та усунути недоліки,
виявлені під час перевірки, провести розрахунки потреби в забезпеченні
засобами хімічного захисту працівників клубних закладів району.
4) Скласти план навчання відповідальних осіб з питань протипожежної
безпеки та цивільного захисту, забезпечити його виконання у 2018 році.
2. Відділу культури, молоді,
райдержадміністрації (Казімір):
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1) Постійно моніторити дотримання пожежної безпеки в клубних закладах
району та проводити семінари, наради, інструктажі з протипожежної безпеки з
працівниками закладів культури.
2) Під час перевірки готовності закладів культури району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років проконтролювати виконання
виконкомами сільських рад відповідних планів на 2018 рік щодо дотримання
основних вимог пожежної безпеки в закладах культури та проінформувати
райдержадміністрацію про виконання розпорядження до 10.10.2018 року.
З. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на
відділ культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації (Казімір),
контроль - на заступника райдержадміністрації Лоцман В.І.
Голова райдержадміністрації

Н.М.Виниченко

