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Ваш інформаційний запит на отримання публічної інформації, який 
надійшов в електронному вигляді на електрону адресу Одеської міської ради 
12.08.2021 стосовно забезпечення належного рівня пожежної та техногенної 
безпеки в Одеській спеціалізованої школі №69 І -  III ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (м. Одеса, 
вул. Іцхака Рабіна, 45) Департаментом освіти та науки Одеської міської ради в 
межах компетенції розглянуто.

На підставі письмової інформації від 16.08.2021 №01-16/602 Комунальної 
установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Малиновського району м. Одеси», яка здійснює фінансово- 
господарській супровід Одеської СІП №69, Департамент освіти та науки 
Одеської міської ради повідомляє наступне.

В Одеській СІП №69 автоматичну пожежну сигналізацію, систему 
оповіщення людей про пожежу та систему передавання тривожних сповіщень 
змонтовано у повному обсязі, копію акту перевірки відповідності додаємо.

Згідно п.2, ст.20 Кодексу цивільного захисту України, п.2. Р.ІІІ Правил 
техногенної безпеки - забезпечення працівників засобами колективного та 
індивідуального захисту здійснюється відповідно до законодавства, тому 
керуючись п.12, п.16, п.23, п.24 частини другої ст.19, ст. 32 Кодексу цивільного 
захисту України та п.2, п.З. постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту», 
пунктами 9,10,11 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих 
служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту» від 19.08.2002 р. 
№1200, п. З постанови КМУ № 787 від 09.10.2013. На підставі п. З «Порядку 
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» (постанова 
Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787) формування цивільного 
захисту в закладах загальної середньої та дошкільної освіти не утворюються.



У зв’язку із запровадженням на всій території України надзвичайної 
ситуації —  карантину, для безпеки та захисту здоров’я працівників та дітей, КУ 
«Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи 
освіти Малиновського району м. Одеси» закуплено та передано в заклади освіти 
маски медичні (багаторазового та одноразового використання) та дезінфікуючі 
засоби.

Додаток н а  арк.

З повагою
в.о. директора Департаменту І.Є. Столбова

Чернов В.М.



II

мЛЗдарі

АКТ № 255/1
Перевірки відповідності

Частини сист езт .т ж еж ної сигналізації, системи керування т акукттням, 
системи централізованого пожежного спост ерігат и

Л Я  "  іО  2020 р.

I Комісія
Одеська спеціалізована шкода № 6 9 1 -.111 ступенів з поглибленим вивченням англійської мови

Одеської міської ради Одеської області
У складі;
Голови -  представника замовника робіт Директор Романенко Марія Олексіївна.

Членів комісії представників:
монтувальної організації Директор Ш І «СДЕІШ ОЖС£ РВИС»ЮІ'» Касагкін В. і,
організації, що здійсіиос пожежне спостерігання Директор ПГІ «СіІКШІОЖСНРВИС-ЮГ» Касаткіп В.І.
організації. що здійсшос підгримашм ексшг>тщіі$їОЇ придатності Сі ІЗ:
Детектор 1Ш «СіШ ІІАВ'І'ЦМА ІІІКА-2007» Шиї їда М. В.
третьої сторона: експерт ТОВ «Центр оцінки відповідності «Технології безпеки:». Ковальов (І. А ,

П Провела перевірку виконаяпх робіт та встановила:
Момуцальпою організацією ПП «СПЕІШОЖСЕРРИС-ЮГ». м. Одеса, вул, Івана та Юрія Лнп. 76 
ліцензія електронна видана ДСНС України, наказ № 364 віч 05.07.2ГП 7».. термін дії - необмежений 
СІТІ, що змонтована в приміщенні: Одеської спешаяізованої школи Л| 69. і - 111 ступенів зтршб.іеним 
вивченням англійської мови Одесько; міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса <пл. Інхака Ранта,
I I
що входить до складу Одеської спеиіат от ної школи Лі 691 Ш  ступенів а поглибленим вивченням 
англійської миті Одеської міської раои Одеської області т  адресою: лі Одеса, вуя інхака Робіт. 45. 
відповідно до затвердженої проект■но-кошторисної документації, розробленої: ПП «Сі [ЕЦАВТОМА ПІКА - 
2007» м, Одеса, вул. В.'Герешкової. 13. шифр / 7 /  09-2016 СПС. СКП. ( ' ЇЩ(
та відповідно звіту з інспектування ТОВ «Щ.11ТР ОЦІНКИ. В ІД 1108 ЦЩОСТІ «ТЕХНОЛЦІ ПІ БЕЗП Ш Ш » , 
№ 118-2020 від «29» жовтня 2020 рок у    _ _ _ ____________________________ ____ __________
яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в  ОФІЇЇІ ПІ Лі П РОЕ КТРЕКОНС’ГРУКШЯ»   і
експертний, висновок (оцінка-): № ЕК-2769/01-20 від Ш квітня ,20.20..рожу ............ .. .....  ....................

III Тіш СГО
СПС. СКЕ. СІГПС ______ ...__________________________________________________________________

Перелік обладивша, що частково змонтоване на об' єкті та пред’явлене до здач і
:

№ 
5 Ш

Ііаймеяуваїгая (тип) 
шіятмвшого обладнання

■ Кількість
8СТЩШВЯ01Ш!
овбхадамю*

.V* сертифіката та термія дії

Рсїсря 
обйадніїяяя. 
щ е передало

ОДСЙМКУ

Примітка

і 1. Тірас-А 1 Аз 300176 до 06 травня 2021 р.
\~ї[... їїрас-М .ІІ 3 А! 300 і 75 до 06 травня 2021 р,

3. АМР 1 .Кт 300176 до 06 травня 2021 р
4. АМ-1 3 Ке 300176 зо 06 травня 2021 р.

МРЛ-2,1 1 .V 300175 до 06 травня 2021 р.
6. ЇЖ -123 9 1 26 001279 до 26 Квітня 202 І р.
7. МЦА-СіЬМ 1 Ш 300175 до 06 травня 202! р.

} 8. СПД-3 304 .42 ІІА. 10190,00011-19 до 15 січня 2022 р. ЗІ
! 9. ТПТ-2 26 Хі ПА. 10190.00019-19 т  1.5 січня 2622 р. 2

10. 5РЯ-1 11 Аз У А 10190.00013-19 до 15 січня 2022 р. ?
11. Артоя-ДДЗ 2 Ае НА.10190.00017-19 до 15 січня 2022 р. 1 :.. ._.......

1 12, МУШ-ДЛ 2 Ае і;А. 10190.00017-19 до 15 січі»  2022 р |.-Т і

ІЗ. в п о с 22 -

14. СЗ «Джміль» 1 . А& 300179 до 06 травня 2021 р.
.15. без* 12'«Вихід» 1 Хе 300179 до 06 травня 2021 р.
І#. ОС-І «Вихід» 2 36 300183 ао 06 травня 2021 р. і..... -



вважати такою, що відповідає пр<

тгщі

Найменувати суб’єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи 
протипожежного пршшічшня 1111 «С?пенавгомагика-2007» _ ___

м. Одеса, яул. В.Тсрешкової. 15. ліцензія серії ЛЛ .V» 037832, від “ 16" серпня 2012 р., термін .дії - 
необмежений

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Систему С'ЦС, СКЕ., СІІТТС  _ ________________

Змон іоваиу в
Приміщенні Одеської спеціалізованої шкоті ЛЬ 6 9 і  Ш ступеню з пиглибжпим вивченням англійської МШУ 
Одеської міської ради Одеської об.ш т і мі адресою: м, Одеса, йул. і ихака Робімо, 45.

А?  Вмиез-120-400 І 1 № І.ІА.032.СС.0516-18 до 23 вересня 2022 р. і І
/ 6АС 10011Н 14 .Чз 1*А.032.СС.0518-18 до 23 вересня 2022 р

Л і . 6ЛГ 1О0ПГІ 42 .X» 1:А,032.СС.0518* 18 до 23 вересня 2022 р. |
\ 22 ІІМ-12 1 № І' А.О32.СС.05 і 8-18 до 23 вересня 2022 р, (

23, СЯУ2 1 1 і ]
24, . ВМ-01 2 т~~ і
25, Всього: 470 36 І
Примітка. У реї дберйшіш резерву обладнання ис яа зштщу«»тщу об'єкті до акта додасть©» договір між тюзнкхвм ті 
органішцїао, яка забезпечує зберіг ання резерву обладнаїшм, й ньому договорі обов'язково вказуються тоіхш'ошіня щодо паст-г. лаги на 
об'єм резерву обладнання у. крміцвизіапеїшй піша нормами. Додаткова інформація, що дврюсгсразус змонтовану на об'єкті систему 
(кількість шлейфі», направлень тощо)

І ?  Результати перевірки

Система С//С, СКЕ. СЦПС

|а ^ Ш й ї« іі ї ,  і фамільно функціонує 

. /
Голова комісії -  преясгави

м л
і  і д І Ш Ш і ,

*ЙіаЙг
г.:̂ ,Г.Г'« -  ̂льсіі’Мг, 

Обслуг<̂ >>̂ р̂ІїгЩід̂ я':
М.ІІ р

іі,и !ішіеііве4 іїи:

ітожежі^Чуїфтс^ і̂Ш':1
М ,П ' ■' - ::д >

Р о м ан сн к о  М , О .

'пріжици ти ініцІти)

Касаткж В. і,
г*;.-' п У'г<г та ит*»<?.*».

 М т т  М  Д
/'прізвище та ШІюйхії)

К а с а т к ів  В .І.
трішяце та іакромці

. К о в а л ьов О  Д . 
Тиуииіпкіг >оа ініиіали}

'  ; , і Шк. т р е т і  сторонаьгт
/ Д щ і *  ...(ірії іі-’ЛіГ '.гі’-і. _,і ' , ...в

акта зідповідас кількості члені» комісії, але не менше трьох.
І\ Ш Щ щ^фшіст. ірогашм всього терміну сдаруатуввнчя пожежно! «витмаїикі* в орі-«ніззцімх, «м гіредстапглготь 

’іф!Оі%>дВьір§^ії кШіси,
ІІ|йв9і ^»й» Я ;Т ^ і̂ *йв м-іеиін комісії завіряй гься печатками організацій, які вони прслссашіякіть


