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Про організаційні заходи
щодо пожежної безпеки

Згідно з Правилами пожежної безпеки, затвердженими наказом від 30.12.2014р.
№1417 та з метою підтримання необхідного рівня пожежної безпеки в приміщеннях
Університету менеджменту освіти
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Інструкцію про заходи пожежної безпеки
Університету» (Додаток №1).

у приміщеннях

2. Затвердити «Інструкцію з правил пожежної безпеки в навчальних кабінетах
Університету» (Додаток №2).
3. Затвердити «Інструкцію про заходи пожежної безпеки в гуртожитку» (Додаток
№3).
4. Керівникам інститутів, інших підрозділів Університету взяти під особистий
контроль виконання вказаних інструкцій.
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ІНСТРУКЦІЯ
З ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ
УНІВЕРСИТЕТУ
1. Кожен студент і працівник Університету повинен знати і виконувати правила
пожежної безпеки.
2. Відповідальним за пожежну безпеку в кабінеті являється працівник Університету, за
яким закріплене дане приміщення.
3. На видному місці повинна бути розташована наступна інформація:
а) у випадку пожежі телефонувати за номером «101»;
б) прізвище особи, відповідальної за пожежну безпеку.
4. Кількість столів для студентів не повинна перевищувати норми. Огляд приміщення
відбувається при включеному освітлені.
5. Паління в приміщеннях Університету суворо заборонено.
6. Після закінчення занять необхідно вимкнути комп’ютери і освітлення.
7. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• зберігання легкозаймистих та горючих речовин, рідин та матеріалів;
• проводити прибирання з використанням легкозаймистих та горючих речовин,
рідин та матеріалів;
• користування відкритим вогнем;
• користування пошкодженими розетками, вимикачами, дротами з пошкодженою
ізоляцією;
• накривати лампи освітлення предметами з горючих та легкозаймистих матеріалів
(папір, тканини та ін.);
• користуватися електронагрівальними приладами;
• залишати без нагляду включені в мережу комп’ютери.
8. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ:
• доповісти завідувачу кабінету;
• повідомити державну пожежну службу за номером «101», вказати при цьому
адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє
прізвище;
• під час евакуації, студентам слід уважно слухати команди викладача, швидко і
правильно їх виконувати. Забороняється бігти, сміятися, голосно розмовляти;
• при невеликих загоряннях для гасіння застосувати вогнегасники розташовані в
коридорі.
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ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРИМІЩЕННЯХ
УНІВЕРСИТЕТУ
1. Меблі та обладнання у приміщенні Університету мають розташовуватися таким чином, щоб
забезпечити вільний прохід до дверей виходу з приміщення.
2. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними.
3. Приміщення повинні своєчасно прибиратися.
4. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватись тільки у справному стані
з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств - виготовлювачів. У разі виявлення
пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних
заходів щодо приведення у безпечний стан.
5. Легкозаймисті матеріали і горючі речовини слід зберігати на відстані не менше як їм від
електрощитів, електророзеток і електрокабелів, 0.5м від світильників та 0.25м від приладів
опалення.
6. Усі працівники Університету повинні пройти протипожежний інструктаж, вміти користуватися
наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати їх місце
знаходження.
7. У кожному приміщенні має бути призначений відповідальний за пожежну безпеку, вивішена
на видному місці табличка із зазначенням його прізвища. Відповідальний за пожежну безпеку
приміщення повинен постійно здійснювати нагляд за безпечним користуванням
електроприладами та електрообладнанням. Після закінчення роботи відповідальний за
пожежну безпеку приміщення зобов’язаний:
• оглянути приміщення щодо відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;
• вимкнути освітлення та електроживлення приладів, обладнання.
8. Засоби протипожежного захисту (пожежні крани, пожежна сигналізація, первинні засоби
пожежогасіння), які є у приміщеннях, треба утримувати у справному стані.
9. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• облаштовувати тимчасові мережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по
горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
• захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;
• палити (окрім спеціально відведених для цього місць);
• використовувати легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини.
• користуватися електронагрівальними приладами (чайниками, електрокип’ятильниками) без
негорючих підставок та в місці, де їх користування не передбачено або заборонено;
• проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу.
10. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ:
• оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до
пожежі;
• відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком
електрообладнання, яке за вимогами має працювати цілодобово).
11. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ:
• негайно повідомити державну пожежну службу за номером «101», вказати при цьому
адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище, у разі
необхідності - вжити заходів для евакуації людей;
• повідомити про пожежу керівництво Університету, а в нічний час - чергового сторожа;
• розпочати гасіння пожежі наявними засобами, організувати зустріч пожежних підрозділів.'

Додаток до наказу №3
від «/£»
2019р.

№

О/- £//м</

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ГУРТОЖИТКУ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ПРОЖИВАЮЧИМ
В
ГУРТОЖИТКУ
ТРЕБА
ДОТРИМУВАТИСЬ
НАСТУПНИХ ВИМОГ:
Під час заселення, запам’ятайте розташування виходів, сходових клітин, ліфтів,
вивчіть план евакуації.
Йдучи з кімнати, не забувайте знеструмити електроприлади (телевізор, лампи
освітлення) у кімнаті, санвузлі та міжкімнатному коридорі.
Увімкнення електроприладів повинно здійснюватися тільки за допомогою
стандартних вилок і розеток.
У випадку виявлення оголених проводів, повідомте про це черговому по
гуртожитку.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• застосовувати відкритий вогонь (сірники, запальнички, свічки);
• накривати лампи освітлення предметами з горючих та легкозаймистих
матеріалів (папір, тканини);
• палити в кімнатах, кабіні ліфта та інших місцях загального користування
(коридорах, балконах, сходових клітинах);
• зберігати в кімнатах пожежонебезпечні речовини, рідини та матеріали;
• захаращувати шляхи евакуації;
• самостійно відкривати електрощити, вмикати і вимикати автомати освітлення
в електрощитах;
• користуватися в кімнатах неліцензованими електронагрівальними приладами
(електроплитами, прасками, чайниками, кип’ятильниками);
• підключати два і більше електроприлади до одного джерела електроживлення;
• користуватися ушкодженими розетками, саморобними подовжувачами,
несправними освітлювальними приладами, переробленими або саморобними
електроприладами та обладнанням.
У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ:
• негайно повідомити державну пожежну службу за номером «101», вказати при
цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей,
своє прізвище, у разі необхідності —вжити заходів для евакуації людей;
• повідомити про пожежу чергового гуртожитку;
• розпочати гасіння пожежі наявними засобами, організувати зустріч пожежних
підрозділів.
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