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Інструкція №7 
про заходи пожежної безпеки 

для здобувачів освіти, які проживають в гуртожитках
1. Загальні положення

1.1. Пожежна безпека коледжу регламентується Кодексом цивільного захисту 
України, «Правилами пожежної безпеки в Україні», затвердженими наказом МВС 
України від 30.12.2014р. №1417 та «Правилами пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України», затвердженими наказом МОНУ від 
15.08.2016р. №974.
1.2. Дана інструкція передбачає профілактичні, протипожежні заходи і дії 
проживаючих на випадок виникнення загорання або пожежі.
1.3. Проживаючі повинні знати зміст даної інструкції і виконувати. У всіх кімнатах на 
видних місцях повинні бути розміщені схематичний план евакуації із кімнати, 
найкоротшого шляху евакуації та пам’ятки щодо дотримання вимог правил пожежної 
безпеки, для тих хто проживає в кімнаті.
1.4.3а невиконання вимог даної інструкції порушників буде висилено з гуртожитку, а 
також будуть відшкодовані нанесені матеріальні збитки.

2.Вимоги щодо організації профілактичних протипожежних заходів
2.1. Після проведення первинного інструктажу з БЖД вихователем гуртожитку, 
проживаючі повинен знати: умовний сигнал про виникнення пожежі (один довгий, три 
коротких сигнали, що подаються урочним дзвоником); напрямок руху згідно плану 
евакуації на випадок пожежі; місце знаходження первинних засобів пожежогасіння та 
порядок користування ними; умови несправності електричних споживачів тощо.
2.2. Під час проживання забороняється: використовувати побутові
електрокип’ятильники та інші електронагрівальні прилади за межами спеціально 
відведених і обладнаних приміщень; самостійно виконувати ремонт, реконструкцію та 
інші роботи пов’язані з електрообладнанням, при виявленні несправності 
електричного обладнання необхідно зробити запис в журналі реєстрації несправності 
електричного обладнання, що знаходиться у чергової гуртожитку; гасити палаючий 
електричний споживач водою або іншою струм відвідною речовиною (якщо 
знаходиться під напругою); палити і користуватися відкритим вогнем, а також 
зберігати легкозаймисті і горючі рідини; застосовувати саморобні побутові електричні 
приймачі, а також нестандартні шнури подовжувані; розміщувати на електричні 
світильники спалимі матеріали та інші.
2.3. Виходячи з кімнати вимкнути світло, побутові електричні прилади, закрити вікна; 
ключі від кімнати здати черговій. При виявленні несправності в електричних 
пристроях, пошкодження ізоляції електричних струмопровідних дротів, розеток тощо - 
негайно інформувати відповідальну особу гуртожитку.



З.Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
3.1. Працівник інституту, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах 
горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні 
тощо), зобов’язаний:
- негайно повідомити про це за телефоном 101 до найближчого пожежно- 
рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об’єкта, 
місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);
- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного 
місця згідно з планом евакуації;
- сповістити про пожежу директора інституту або особу, що його заміщує;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо 
гасіння пожежі наявними в інституті засобами пожежогасіння.
Посадова особа, що прибув на місце пожежі, зобов’язаний:

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення 
пожежі;
- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття 
пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно 
організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих 
з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
- виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає 
розміщення під’їздних шляхів та вододжерел;
- вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих 
евакуацією людей та ліквідацією пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- припинити всі роботи, не пов’язані з заходами щодо ліквідації пожежі;
- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, систем вентиляції та 
кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню 
поширенню пожежі;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити 
місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;
- інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у 
будівлі.
Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні 
шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;
- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою працівникам 
інституту не можна залишати здобувачів освіти без нагляду з моменту виявлення 
пожежі та до її ліквідації;



- евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і 
суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і 
продуктів горіння;
- ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у 
небезпечній зоні працівників і здобувачів освіти;
- виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити 
повернення здобувачів освіти і працівників до будівлі, де виникла пожежа;
- у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови 
для безпечної евакуації людей;
- з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення 
вікон і дверей, а також від розбивання скла.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно 
зачинити за собою всі двері і вікна.
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* Додатком до даної інструкції є пам’ятка щодо дотримання вимог правил 
пожежної безпеки для тих, хто проживає в кімнатах.



Пам’ятка

щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для тих,
хто проживає в кімнаті.

Шановні здобувані освіти!
Прохаємо Вас виконувати правила пожежної безпеки:

- не користуватися в кімнатах електронагрівальними приладами;
- виходячи з кімнати вимикати споживачі електричної енергії;
- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади;
- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;
- не влаштувати та не експлуатувати тимчасові електромережі.

Нагадуємо Вам, що небезпечно накривати включені настільні лампи 
предметами з горючого матеріалу.

Палити та користуватись відкрито вогнем в кімнатах заборонено. Це 
небезпечно. Забороняється приносити і зберігати в кімнатах пожежонебезпечні 
речовини і матеріали.

Дякуємо за виконання вимог пам’ятки.
Приємного відпочинку і навчання.

З інструкцією ознайомлені:


