
 

  



 
 

  

1. Загальні положення 

1.1.Положення про пожежну безпеку у Відокремленому структурному 

підрозділі «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

в Україні, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

серпня 2016 року № 974, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

08  є обов’язковим для вивчення і виконання всіма працівниками Коледжу 

вересня 2016 року за №1229/29359 (далі - Правила пожежної безпеки). 

1.2.Положення встановлює порядок проведення спеціального навчання, 

інструктажів з питань пожежної безпеки робітників, фахівців, викладачів та 

інших категорій працівників (далі – працівники), відповідальних осіб за 

пожежну безпеку у Відокремленому структурному підрозділі 

«Чернятинський  фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету» (далі – Коледж). 

1.3.Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, 

інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в Коледжі 

покладається на інженера з охорони праці та заступника директора з АГР. 

1.4.Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів 

і перевірки знань визначається наказом директора Коледжу. 

1.5.Допуск на роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, 

інструктажів або перевірку знань - забороняється. 

Працівники Коледжу зобов’язані: 

Дотримуватись вимог пожежної безпеки; 

- Не допускати дій, що можуть призвести до виникнення пожежі; 

- Знати і дотримуватись усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та 

цього Положення; 

 - Користуватися тільки справними інструментами приладами, обладнанням, 

дотримуватися інструкцій з їх експлуатації; 

- Виконувати вказівки Директора Коледжу та відповідальної особи за 

пожежну безпеку; 

-Після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, 

знеструмлювати електроспоживачі, які за умовами роботи не повинні 

працювати в неробочий час; 

- Уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі 

виникнення пожежі. 

 



 
 

2.Вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівель приміщень 

та споруд, евакуаційних шляхів і виходів 

2.1.Територію коледжу слід постійно утримувати в чистоті. Відходи пальних 

матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і вивозити з 

території у спеціально відведене місце. 

2.2.Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, а також 

підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають 

бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. 

2.3.Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками 

для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, 

використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянки 

автотранспорту, встановлення тимчасових будівель і споруд. 

2.4.Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на 

відстані не менше 30 м від будівель та споруд забороняється. 

2.5.Забороняється тютюнопаління у приміщеннях Коледжу. 

2.6.Усі будівлі, приміщення та споруди закладів та установ повинні постійно 

утримуватися в чистоті. 

2.7.У кожному приміщенні Коледжу повинна бути розміщена інструкція з 

пожежної безпеки, номер телефону пожежно-рятувального підрозділу 101, план 

евакуації у навчальних аудиторіях із прізвищем відповідального за пожежну 

безпеку. 

2.8.Під час перебування учасників освітнього процесу в будівлях дозволяється 

двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів 

(засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються. 

2.9.Будівля Коледжу повинна бути обладнана засобом оповіщення людей про 

пожежу. Для оповіщення використовується внутрішній звуковий сигнал дзвінків. 

У будівлях Коледжу не дозволяється: 

- здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і 

правил; установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та 

архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники освітнього 

процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях. У разі необхідності 

встановлення на вікнах приміщень ґрат (кабінет інформатики, інші приміщення з 

обладнанням, що має матеріальну цінність), вони повинні розкриватися, 

розсуватися або зніматися, під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати 

мають бути відчиненими; 

- застосовувати     з метою опалення нестандартні (саморобні) 

нагрівальні              пристрої; 

- використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники, тощо для  

приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень; 

- захаращувати шляхи евакуації; 

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні 

двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей; 
 



 
 

 

- здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних 

робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей; 

- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі; 

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади. 

2.10.Користуватися прасками у Коледжі дозволяється лише в спеціально 

відведеному приміщенні під наглядом працівника Коледжу. 

2.11.Усі будівлі Коледжу мають бути забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння. 

3.12.Після закінчення занять у кабінетах, лабораторіях, аудиторіях, майстернях, 

інших приміщеннях викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання та інші 

працівники коледжу повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і 

зачинити приміщення, знеструмивши електромережу. 

 

3.Електроустановки 

3.1.Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у Коледжі, та 

їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування 

електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів (ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

(ПБЕЕС). 

3.2.Усі роботи в Коледжі повинні проводитися на справному електрообладнанні 

(ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша 

апаратура, заземлення, занулення тощо). 

3.3.Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у Коледжі 

забороняється. 

3.4.Під час експлуатації електроустановок у Коледжі не дозволяється 

використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені 

заводом-виготовлювачем. 

3.5.У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення робіт 

замикаються і не контролюються черговим сторожем, усі електроустановки та 

електроприлади повинні бути знеструмлені (за винятком чергового освітлення, 

протипожежних та охоронних установок, а також установок, що за вимогами 

технології працюють цілодобово). 

3.6.Не дозволяється застосування електронагрівальних приладів у 

пожежонебезпечних зонах складських приміщень, в архіві, музеї, бібліотеці. 

3.7.Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, 

вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та 

інші пускові апарати і пристрої слід монтувати на негорючих основах. 

3.8.Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати 

необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових 

споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) 

повинно проводитися з відома відповідальної особи. Зіпсованими 

електроапаратами та приладами, які можуть спричинити коротке замикання або 

ураження електричним струмом, користуватися заборонено.



 
 

3.9.Проводити один раз на два роки: 

- вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях 

магістралей і устаткування; 

- перевірку ізоляції силової і освітлювальної електропроводки; 

  - перевірку повного опору петлі фаза-нуль. 

3.10.Забороняється встановлення електропобутових приладів в нішах меблів. 

3.11.Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки центральним водяним 

опаленням. 

4.Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту 

4.1.Внутрішні пожежні кран-комплекти один раз на шість місяців, мають 

піддаватися технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом 

пуску води, результати перевірок реєструються у спеціальному журналі «Обліку та 

перевірки технічного стану внутрішньої системи пожежогасіння в будівлях 

коледжу». 

4.2.Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним 

рукавом однакового з ним діаметра та стволом. Пожежні кран-комплекти повинні 

розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, і пристосовані для візуального 

огляду їх без розкривання. 

На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені: 

- літерний індекс “ПК”; 

- порядковий номер пожежного крана і номер телефону пожежно-рятувального 

підрозділу 101. 

4.3.Усі будівлі Коледжу мають бути забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, покривалами з негорючого 

теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, іншим 

пожежним інструментом. 

4.4.Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у 

планах евакуації.. Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2 - 2,5 

м від рівня підлоги усередині приміщення, на дверях кабінетів. Стенди або 

пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних та легкодоступних 

місцях якомога ближче до виходу із приміщення. 

4.5. Вогнегасники (порошкові ОП-5, ОП-6) повинні встановлюватися у  

легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де 

найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх 

захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і 

нагрівальних приладів. 

4.6.Учасники освітнього процесу повинні знати місця, де розміщені первинні  

засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи 

загоряння. 

4.7.Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших 

потреб, не пов’язаних з гасінням пожеж, не дозволяється. 



 
 

5.Порядок дій у разі виникнення пожежі 

5.1.У разі виникнення пожежі дії працівників Коледжу мають бути спрямовані на 

створення безпеки людей, в першу учасників освітнього процесу, їх евакуацію та 

рятування. 

5.2.Працівник Коледжу, 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 пожежно-рятувальний підрозділу за телефоном 

101 (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 Коледжу або заступника директора з АГР; 

 організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо 

гасіння пожежі наявними в закладі та установі засобами пожежогасіння. 

5.3.Директор Коледжу або заступник директора з АГР, 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’їзних 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. 

5.4.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 

Коледжу не можна залишати учасників освітнього процесу без нагляду з моменту 

виявлення пожежі та до її ліквідації; 

 



 
 

  


