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положення
Про органiзацiю роботи з пожежноТ безпеки в Щентральноукраiнському

нацiональному технiчному унiверситетi.

1. Загальнi положення.

1 .1.1 . Ще положення розроблене вiдповiдно до Законiв Украiни Про охорону
працi, Про пожежну безпеку В ykpaiHi, Правил пожежноi безпеки дJuI
закладiв, установ i органiзацiй системи освiти Украiни i поширюються на Bci
cTpyкTypHi пiдроздiли унiверситету.
|.|.2. Ще положення визначае едину систему органiзацiт роботи з пожежноi
безпеки, а також обов'язки керiвникiв та посадових осiб щодо забезпечення
правила пожежноi безпеки освiтнього процесу.
1.1.3. Керiвники, професорсько - викJIадацький, навчztльно - допомiжний,
обслуговуючий персон€tл та iншi працiвники унiверситету, а також здобувачi
вищоi освiти зобов'язанi знати i виконувати правила пожежноi безпеки, а в
разi пожежi - вживати Bcix залежних вiд них заходiв до евакуацii людей i
гасiння пожежi.
1.I-4. Вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку унiверситету несе ректор i
уповноваженi ними особи, якi залежно вiд характеру порушень i наслiдкiв
несуть адмiнiстративну, кримiнальну чи i"-y вiдповiдальнiсть згiдно з
чинним законодавством.
1.1.5. НавчаннЯ та перевiрка знанЬ з питанЬ пожежнОi безпеки ycix
працiвникiв (KpiM працiвникiв, роботи яких пов'язанi з пiдвищеною
небезпекою) проводиться один раз на три роки одночасно з перевiркою знаньз питань безпеки життедiяльностi (охорони працi). Iнструктажi з питань
пожежноi безпеки проводяться 1 рuз на б мiсяцiв р€вом 

-. 
ir"rруктажем з

охорони працi.
1.1.6. Вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку структурних пiдроздiлiв
унiверситету (факультети, кафедри, лабораторii, навчйьнi^кабiнети,^склади,
бiблiотека, apxiB тощо) несуть ix керiвники i уповноваженi ними особи,
вiдповiдальнi за пожежну безпеку згiдно наказу ректора по унiверситету. Укожному примiщенi мае бути призначений uiд.rо"й*""rи за пожежну
безпеку, вивiшена на видному мiсцi табличка iз зzвначенням його посади тапрiзвища, обов'язки щодо забезпечення пожежноi безпеки, утримання таексплуатацiя засобiв протипожежного захисту вiдображulor"." у цьомуПоложеннi та iнших документах (посадових обов'язкiв, iнструкцiях тощо).



1.1.7. Вiдповiдальнiсть за забезпечення протипожежного режиму в
орендованих будiвлях i примiщеннях, а також за виконання протипожежного
режиму у будiвлях i примiщеннях, протипожежних заходiв, зазначених
угодою на оренду, несуть безпосередньо орендарi.
1.1.8. ,.Щля кожного примiщення мае бути розроблена конкретна iнструкцiя
щодо заходiв пожежноi безпеки, яка опрацьовуеться керiвником
структурного пiдроздiлу, узгоджуеться з вiддiлом охорони працi,
затверджусться наказом ректора, розмiщуеться на видному мiсцi.
1.1.9. У будiвляХ i спорудах, якi маютЬ два i бiльше поверхiв, в разi
одночасного перебування на поверсi понад 25 осiб розробляються i
вивiшуються на видних мiсцях плани евакуацii людей на випадок пожежi.
1.1.10. В унiверситетi встановлю€ться вiдповiдний протипожежний режим i
порядок оповiщення людей про пожежу, з якими ознайомлюються Bci
працiвники.

2. Обов'язки посадових осiб та органiзацiя роботи
з пожежноi безпеки пiд час освiтцього процесу

2. 1. Рекmор у нiверсumеmу :
2.|J Несе персон€rльнУ вiдповiдальнiсть за протипожежний стан в
унiверситетi.
2.I.2. Встановлюе в унiверситетi протипожежний режим i забезпечуе його
BciMa спiвробiтниками (працiвниками) i здобуваLIами вищоТ освiти.
2.1.3. Забезпечуе i контролюе своечасне виконання Bcix протипожежних
заходiв, запропонованих урядом Украiни, MiHicTepcTBoM оЪвiти i науки
Украiни, органами,.Щержавного пожежного rru.п"ду, мiсцевоi державноi
адмiнiстрацiТ тощо.
2.L4. У необхiдному обсязi видiляе матерiальнi видатки для
протипожежних заходiв, забезпечення нормативною кiлькiстю
засобiв пожежогасiння.
2.|.5. Визначае Mipy покарання
унiверситетi.

порушникiв протипожежного режиму в

2,|,6. Наказами по унiверситету призначае вiдповiдчtльних осiб за пожежну
безпеку у структурних пiдроздiлах.
2,|,7, Вимагас вiд спiвробiтникiв унiверситету i здобувачiв вищоi освiти
виконання протипожежного режиму , дотримання вимог, норм i правил
пожежноi безпеки.
2.1.8. Затверджуе i забезпечуе виконання планiв робiт i заходiв щодопiдвищення пожежноi безпеки в унiверситетi.
2,\,9, Наказом по унiверситету призначае склад пожежно - технiчноi KoMicii
унiверситету.

виконання
первинних

iнше порушення
пожежноi безпеки,
за причиненi ними

2.1.10. Накладас на осiб, якi допустили те чи
протипожежного режиму, вимог норм i правил
дисциплiнарнi стягнення, з вирахуванням з винних
матерiальнi збитки.



2.2. Прорекmор з науково - пеdаzоziчноi робоmu:

2-2.1. Органiзовуе роботу i здiйснюе контроль за виконанням заходiв щодо
забезпечення протипожежного режиму при органiзацii освiтнього процесу в
навч€Lпьних пiдроздiлах унiверситетi.
2.2.2. Забезпечуе вивчення основ пожежноi безпеки дiючих в унiверситетi
норм: iнструкцiй i правил пожежноi безпеки здобувачами вищоi о.йr, та
працlвниками пlдпорядкованих пiдроздiлiв.
2.2.з. Контролюе дотримання вимог правил пожежноi безпеки пiд час
проведення робiт по комп'ютерiзацii i iнформатизацii унiверситету.2.2.4. Органiзовус роботу i здiйснюе контроль за дотриманням
протипожежного режимУ в навч€Lпьних примiщеннях, службових i
допомiжних примiщеннях пiдпорядкованих пiдроздiлiв.
2.2.5. Органiзовуе навчання i перевiрку знань, проведення iнструктажiв з
питань пожежноi безпеки працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв-.
2.2.6. Органiзову€ проведення протипожежних iнструктажiв зi здобувачами
!ичоI освiти перед початком навчання в лабораторiях, майстернях тощо.
2,2,7, Контролюе дотримання посадових iнструкцiй у частинi виконанIUI
вимог пожежноi безпеки.
2.2.8. Сприяе i практично допомагае вiддiлу охорони працi, пожежно -ТеХНiЧНiЙ KoMicii, ДОбРОВiЛЬНiй пожежнiй дружинi . .r".ч"".rо*.*rоI безпеки
в унiверситетi.
2,2,9, Бере участь у розслiдуваннi випадкiв пожеж, загорань, якi мали мiсце в
структурних пiдроздiлах , вiднесених до його компетенцii.
2.2.|0. Всiляко сприяе i практично допомагае профiлактичнiй i
протипожежнiй роботi i заходам, Що здiйснюеться вiддiлом о*оро",n працi,пожежно технiчною комiсiею, добровiльною пожежною дружиною.здiйснюс практичну допомогу щодо тиражування бюлетенiв, положень iправил з пожежноi безпеки, iнструкцiй тощо.

2. 3. 3 aBidy вач каф edp ою :

2,3,1' Несе безпосередньо вiдповiдальнiсть за стан пожежнот безпеки взакрiплених лабораторiях, аудиторiях, кабiнетах, комп'ютерних класах,спортивних заJIах, допомiжних примiщеннях кафедри тощо, а також запостiйне дотримання протипожежних норм i правил, наказiв, розпорядженьщодо забезпечення протипожежного режиму на кафедрi.2.з.2. Забезпечус повну вiдповЙнiсть Bcix .riдпор"дкованих йомулабораторiй, аудиторiй, кабiнетiв, комп'ютерних класiв, допомiжнихпримiщень i споруд дiючим в ykpaiHi нормам i вимогам пожежноi безпеки.2,з,з, Забезпечуе примiщення пъф.дрr^ нормативною кiлькiстю первиннихзасобiв пожежогасiння, попереджуваJIьних знакiв безпеки, *orrpon,oe ix стан.



2.З.4. Органiзовуе роботу i здiйснюе систематичний контроль за
дотриманням спiвробiтниками i здобувачами вищоi освiти кафедри
протипожежного режиму.
2.з.5. Органiзовус розробку iнструкцiй про заходи пожежноi безпеки дляпримiщень кафедри i контролюе дотримання ik вимог.
2,з,6. Проводить iнструктажi з пожежнот безпеки з yciMa спiвробiтниками
кафедри.
2.З.7. Органiзовуе проведення
життедiяльностi.

зi студентами iнструктажiв з питань безпеки

2,з,8. Слiдкуе за правильнiстю збереження пожежонебезпечних матерiалiв i
речовин, якi використовуються при проведеннi лабораторних робiт, (спiльне
зберiгання i зберiгання в кiлькостях,що перевищують затверджену Денну
норму - забороняеться).
2,з,9,,,Щопускае здобувачiв вищоi освiти до виконання лабораторних тiлькипiсля проходження iнструктажу з пожежноi безпеки з вiдповiдними
вiдмiтками i пiдписами в журналi.
2,з,|0, Органiзовус усунення недолiкiв, виявлених органами пожежного
нагляду або вiддiлом охорони працi унiверситету, а також визначених в
нак€вах ректора.
2.з.|l. Розробляс роздiли з пожежноi безпеки ,Що включаються
навч€Lпьних програм, методичних вказiвок,
дипломних та магiстерських робiт.

лабораторних, курсових
до

i

2,з,l2, Очолюе роботу II ступеня адмiнiстративно - громадського контролю
на кафедрi, орган.iзовуе роботу на piBHi I ступенi - лаборurфii, аудитЬрii ,кабiнети, аулиторii тощо.
2,3,13' Контролюе вiдповiднiсть електроМереж та електроУстаткування впримiщеннях кафедри вимогам Правил у.rurпу"ання електроустановок таПравил пожежноi безпеки.

2.4. ?авidуваЧ навчшпьНою лабораmорiею (сm. лаборанm)

2,4,1, Несе безпосередньо вiдповiдальнiсть за безпечний стан робочих танавчЕtпьних мiсць, обладнання, приладiв,iнструментiв, iH"anrupa тощо.2,4,2, Не допускае до проведення навч€шьних занять або робiт учасникiвосвiтнього процесу без передбачених засобiв пожежного захисту.
2,4,з, Вiдповiдно до Положення розробляе i переглядае iнструкцii про заходиПОЖеЖНОТ беЗПеКИ Та беЗПеКИ ЖИТТедiяльностi ,io uu. 

"ро".,iЁr"я навч€[льнихзанять у лабораторiях, комп'ютерних класах, спортивних з€шах тощо.2,4,4, Контролюе дотримання пожежонебезпечних умов проведеннявиробничоi практики здобувачiв вищоi освiти в установах ,органiзацiях, недозволяе виконання робiт, що не передбаченi умовами договору.2,4,5, Проводить або контролюе tIроведення викладачем, iнструктажiв збезпеки життедiяльностi rдоЪу"uriв вищоi'освiти з обов'язковою реестрацiеюв журн€tлi встановленого зразка (первинний, позаплановий, цiльовий).



2.4.6. TepMiHoBo повiдомляе завiдувача кафедри, ректора та вiддiл охорони
працi про кожне порушення вимог пожежноi безпеки.
2,4,7. У разi пожежi органiзовуе евакуацiю здобувачiв вищот освiти та
спiвробiтникiв, органiзовуе тушiння загорань, поже*i 1.rо можливостi).
2.4.8. Бере участь у розслiдуваннi та здiйснення заходiв щодо усуненшIпричин, що призвели загорання (пожежi).

2.5. Вut<ллаdач, кураmор акаdемiчноi zрупu:

2.5J Несе вiдповiда_гrьнiсть за збереження життя i здоров'я здобувачiв вищоi
освiти пiд час освiтнього процесу.
2,5,2. Органiзовуе вивчення здобувачами вищот освiти правил пожежноi
безпеки та порядок дiй у разi виникнення пожежi.
2,5,З, Проводить iнструктажi з питань пожежноi безпеки зi здобувачами
вищоI освiти пiд час освiтнього процесу та поза аудиторних заходiв.
2,5,4, Здiйснюе контроль за виконанням здобувачами вищоi освiти правил
пожежнот безпеки.
2.5.5. Проводить профiлактичну роботу серед здобувачiв вищоi освiти щодовимог пожежноi безпеки В побутi (дii при пожежi при перебуваннi в
громадських мiсцях, на об'ектах мережi торгiвлi тощо).
2.5.6. TepMiHoBo повiдомляс завiдувачu пu6.дри, ректора та вiддiл охорони
працi про кожне порушення вимог пожежноi безпеки.
2,5,7, У разi пожежi органiзовус евакуацiю здобувачiв вищоi освiти та
спiвробiтникiв, органiзовуе тушiн"" ru.орuнь, пожежi (по можливостi).

3. Органiзацiя роботи з пожежнот безпеки пiд час проведення науко -дослiдноi дiяльностi в унiверситетi

3.1 Прорекmор з HayчoBot робоmu:

3,1,1, Забезпечуе вивчення основ пожежноi безпеки дiючих в унiверситетiнорм' iнструкцiй, правил пожежноI безпеки здобувачами вищоi освiти тапрацiвниками пiдпорядкованих пiдроздiлiв.
з,|,2, Забезпечуе свосчасне i якiсне виконання протипожежних заходiв унаукових пiдроздiлах унiверситету.
3,1,3, Органiзовус роботу i проводить контроль за виконанням правилпожежнот безпеки при проведеннi наукових,дослiдницьких таекспериментапьних робiт.
з.I.4. При затвердженi договорiв на HayKoBi, науково - дослiднi та науково -методичнi роботи забезпечу€ включення в плани робiт к€шькуляцii витрат напожежну безпеку.
3,1j5, Забезпечуе наявнiсть у Bcix науково - дослiдних, науково - методичнихrабораторiях та роботах iнструкцiй Ь пожежноi безпеки.
3,1.6. Органiзовуе навчання i перевiрку знань , проведення iнструктажiв зпитань пожежноi безпеки працiвникiв пiдпорядкованих



3.|.7. Сприяе i практично допомагае вiддiлу охорони працi, пожежно -технiчнiй koMicii, добровiльнiй пожежнiй дружинi з питань наукового
забезпечення управлiння системою пожежноi безпеки в унiверситетi.
3.1.8. Бере участь у розслiдуваннi випадкiв пожеж, загорань, якi мали мiсце в
структурних пiдроздiлах , вiднесених до його компетенцii.

3.2. KepiBHuK меmоduчноzо - орzанiзацiйноzо вiddiлу:

?.2.I. Несе безпосередньо вiдповiдальнiсть за стан пожежноi безпеки в
закрiплених примiщеннях, а також за постiйне дотримання протипожежних
норм i правил, наказiв, розпоряджень щодо забезпечення протипожежного
режиму у пiдпорядкованому вiддiлу
з.2.2. Здiйснюе безпосередне керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за
органiзацiю та дотримання безпечних умов проведення науково - дослiдних,
дослiдно - конструкторських робiт вiдповiдно до чинних правил пожежноi
безпеки.
3.2.з. Органiзовуе проведення науково - дослiдних робiт тiльки за наявностi
примiщень, приладiв, обладнання та iншого устаткування, що вiдповiдають
вимогам правил пожежноi безпеки.
з.2.4. Розглядае i подае на затвердження проректору з науковоi роботи
договори на науково - KoнcTpyкTopcbKi роботи пiсля погодження ix вiддiлом
охорони працi.
з.2.5. Органiзовуе навчання i проводить iHcTpyKTaжi з питань пожежноi
безпеки з спiвробiтниками вiддiлу .

з-2.6. Забезпечуе примiщення вiддiлу нормативною кiлькiстю первинних
засобiв пожежогасiння, попереджув€Lльних знакiв безпеки, контролюе ik стан.
з,2.7. У разi пожежi органiзовуе евакуацiю спiвробiтникiв, органiзовуе
тушiння загорань, пожежi (по можливостi).

3.3. KepiBHaK науково - dоспidноi робоmu:

3,з,1. Здiйснюс безпосередне керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за
органiзацiю i забезпечення безпечних умов проведення науково -дослiдноi i
дослiдно - конструкторськоi роботи вiдповiдно до чинних правил пожежноi
безпеки.
з,з,2, Органiзуе проведення науково - дослiдноi роботи тiльки за наявностi
примiщень, приладiв, установок та iншого оЪпuдпurrr", що вiдповiдае
вимогам правил пожежноi безпеки.
3,з,3, Вiдповiдае за дотримання правил пожежноТ безпеки при експлуатацii
приладiв, установок та iншого обладнання.
3,з,4, Проводить iнструктажi з питань пожежноi безпеки iз здобувачами
вищоi освiти працiвниками вiдповiдно до Положення.
3.3.5. Розробляе iнструкцii, методичнi вказiвки щодо дотримання правилпожежноi безпеки при використаннi нових матерiалiв, обладнання,вiдповiдних процесiв.



з.з.6. Здiйснюе контроль за виконанням здобувачами вищоi освiти правил
пожежноi безпеки.
З.3.7. ПРОвОдить профiлактичну роботу серед здобувачiв вищоi освiти щодо
вимог пожежноi безпеки В побутi (дiт при пожежi при перебуваннi в
громадських мiсцях, на об'сктах мережi торгiвлi тощо).
3.з.6. TepMiHoBo повiдомляе завiдувача кафедри, ректора та вiддiл охорони
працi про кожне порушення вимог пожежноi безпеки.
з.з.7. У разi пожежi органiзовуе евакуацiю здобувачiв вищоi освiти та
спiвробiтникiв, органiзовуе тушiння загорань, пожежi (по можливостi).

4. Органiзацiя роботи з пожежцоi безпеки пiд час
позаунiверситетськоi дiял bHocTi.

4.1. KepiBHuK ценmру вuховноi робоmu :

4.1.1. Органiзовуе профiлактичну роботу серед здобувачiв вищоi освiти з
пожежноТ безпеки пiд час навч€tпьно - виховноi роботи.
4.1.2. Органiзовуе роботу та здiйснюе контроль за виконанням заходiв
пожежноi безпеки пiд час культурно - масовr" .ч*одiв (кмз) та вiдпочинку
працiвникiв та студентiв.
4.1.3. Проводить навчання та iнструктажi з пожежноТ безпеки KypaTopiB
академiчних груп та iнших осiб, якi залученi до органiзацii позааудиторноi;та
позаунiверситетськоi роботи.
4.1.4. Здiйснюе контроль за станом пожежноi безпеки працiвникiв
пiдпорядкованих пiдроздiлiв.
4.1.5. Органiзовуе навчання i перевiрку знань з пожежноi безпеки працiвникiв
пiдпорядкованих пiдроздiлiв.
4.1.6. Органiзовуе роботу щодо розроблення i перiодичного перегляду
iнструкцiй з пожежноI безпеки пiдпорядкованих пiдроздiлiв.
4.I.7. Несе вiдповiда_гrьнiсть за пожежну безпеку, а також за постiйне
дотримання протипожежних правил i норм, виконання наказiв, розпорядженьi заходiв щодо забезпечення протипожежного режиму у пiдпорядкованих
пiдроздiлах.
4,1.8. ,,Щае дозвiл на проведення занять, репетицiй, концертiв, спектаклiв в
актовому залi або в iншому залi лише при ix вiдповiдностi вимогам дiючих
правил пожежноi безпеки для культурно - видовищних заходiв.
4,1,9, Призначае чергового (чергових ) по примiщенню на час проведеннrI
культурно - масових заходiв, iHcTpyкTye його (ix) щодо заходiв пожежноi
безпеки i порядку евакуацii здобувачiв вищоi освiти , спiвробiтникiв i iнших
осiб на випадок виникнення пожежi.
4,1,10, У разi пожежi органiзовус евакуацiю здобувачiв вищоi освiти тапрацiвникiв, органiзовуе тушiння загорань, пожежi (по можливостi).



4. 2. Кер iBH uк с mу d енmс ь Koz о м оло d iэrcн ozo юty бу :

4,2,1. Органiзовуе роботУ та здiйснюе контроль за виконанням заходiв
пожежноi безпеки пiд час культурно - масових заходiв.
4,2,2. Забезпечуе примiщення актовоi з€Lли нормативною кiлькiстю справних ,готових до дii первинних засобiв пожежогасiння.
4.2.3. Забезпечус обробку вогнезахисними
декорацii, сцени, сценiчного оформлення.

!.2.4. Органiзовус навчання i проводить
,,безпеки з спiвробiтниками.
4,2.5. Несе вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку, а також за постiйне
дотримання протипожежних правил i норм, виконання наказiв, розпорядженьi заходiв щодо забезпечення протипожежного режиму у пiдпорядкованому
пiдроздiлi.
4,2,6, Перед початком проведення будь - якого масового заходу особисто
ретельно перевiряс протипожежний стан примiщення, евакуацйнi шляхи
виходи на вiдповiднiсть ik вимогам пожежноТ безпеки, HarBHicTb, стан iготовнiсть до дii первинних засобiв пожежогасiння, зв'язку, пожежноi
сигналiзацii, оповiщення про пожежу, свiтових табло тощо.
4,2,7, особисто контролюе стан дверей на евакуацiйних шляхах, якi повиннi
швидко i безперешкодно вiдчинятися та фiксуватисяу вiдчиненому cTaHi на
випадок пожежi.
4,2,8| Контролюе надiйнiсть з'еднання в актовому залi крiсел мiж собою iмiцнiсть крiплення ix до пiдлоги. Слiдкуе за тим, щоб пlдлога примiщень,
сцени була рiвною без порогiв, щiлин, вибоiн.
4,2,9, ПрИ проведеннi культурно - масових заходiв особисто контролюе
вмикання в мережу евакуацiйного освiтлення, cBiToBi покажчики з надписами
<Вихiд>>.

4,2,10, У разi пожежi органiзовуе евакуацiю людей, органiзовуе тушiння
загорань, пожежi (по можливостi).

4.3. KepiBHuK zypmKa, секцit, mренер:

4,З,L РОЗПОЧИНае ПРОВеДеННЯ Занять, тренувань змагань тощо тiльки пiсляперевiрки наявностi первинних засобiв пь*.*о.асiння, наявностi вiльнихшляхiв евакуацii.
4,з,2, Забезпечуе дотримання вимог правил пожежноi безпеки на мiсцяхпроведення занять, тренувань, змагань тощо.
4.з.з. Веде профiлактичну роботу серед здобувачiв вищоi освiти щододотримання правил пожежноi безпеки.
4.3.4. У разi пожежi органiзовуе евакуацiю
заняття.

персонzLпу з яким проводить

4,з,5, Сповiщае пожежну охорону та органiзовуе тушiння загорань, пожежi(по можливостi).



5. Органiзацiя роботи з пожежноi безпеки пiд час
адмiнiстративно - господарськоi дiяльностi в унiверситетi

5.1.1. Прорекmор з аdмiнiсmраmuвно - zоспоОарськоt робоmu:

5.1.1. Вiдповiдас за органiзацiю протипожежного режиму i виконання вимог
пожежноi безпеки на Bcix об'ектах унiверситету.
5.1.2. Несе вiдповiдальнiстЬ за здiйснення технiчних протипожежних заходiв
та_iнших заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня пожежноi безпеки в
унiверситетi.
5.1.3. IIIляхом здiйснення системи обслуговувань i планово
попереджув€rльних peMoHTiB, а також шляхом встановлення надiйноi системи
систематичних профiлактичних оглядiв устаткування, обладнання, приладiв,
пристроiв, iнженерних комунiкацiй, мереж, систем електроустановок,
забезпечуе ix пожежну безпеку i, р€вом з керiвниками структурних
пiдроздiлiв, розробляе i впроваджуе пропозицiТ щодо пiдвищенн" 

-|i"""
протипожежного захисту ix i полiпшення стану пожежноi безпеки на
об'ектах.
5.1.4. Припиняе експлуатацiю BepcTaTiB, пристроiЪ, устаткування приладiв i
iншого технiчного обладнання, якi можуть привести до виникнення пожежi,
спЕLпаху, загорання, вибуху. Забороняс експлуатацiю несправного
електрообладнання.
5,1,5, Органiзовуе у пiдпорядкованих пiдроздiлах навчання i перевiрку знань
з пожежноi безпеки у вiдповiдностi до нормативних вимог.
5,1,б, Контролюе свосчасне проведення електричних випробувань iвимiрювань опору з€вемлюючих влаштувань, опору iзоляцii
електрообладнання, кабельних мереж тощо.
5,1,7, Забороняс використання електронагрiвальних приладiв у примiщеннях
унiверситету.
5,1,8, Органiзовус розслiдування i проводить аналiз причин кожного випадку
пожежi, розробляе профiлактичнi заходи щодо запобiгання ix у майбут"rоrу.
5,1,9, Спрямовуе дiяльнiстЬ адмiнiстративно господарських комiсiй i
добровiльноi пожежнот дружини rru 

"rрi.ення питань з пожежноi7
5.1.10. Органiзовуе i проводить навчання, семiнари i перевiрку знанькерiвникiв структурних пiдроздiлiв унiверситету з питань пожежнот безпеки iпротипожежноi профiлактичноi роботи.
5,1,11, Контролюе проведення iнструктажiв з пIIтань пожежноi безпеки упiдпорядкованих пiдроздiлах.
5,|,l2, Призначаеться головою пожежно - технiчноi KoMicii унiверситету,органiзовуе роботу Птк, здiйснюе контроль за виконанням запланованих
1аlолiв KoMicii у вiдповiдностi з вимогами Положення птк.5.1.13. Забезпечус координацiю роботи керiвникiв технiчних служб,комендантiв навч€шьного корпусу, iавiдуючиr (коме"оuпБ ryртожиткiв,керiвникiв iнших cTpykTypn"* .riдроздiлiв щодо забезпечення н€lлежного
рiвня пожежноi безпеки 

"uЪб'.пru* i 
" унiверситетi в цiлому.



5. 1. 14. Органiзовуе i контролюе дiяльнiсть,Щобровiльноi пожежноi дружини.
5.1.15. Забезпечуе наявнiсть первинних засобiв пожежогасiння, оповiщення
про пожежу, пожежноi автоматики на Bcix об'ектах i у Bcix структурних
пiдроздiлах унiверситету.
5.1.16. Бере участь у розслiдуваннi Bcix випадкiв виникнення пожеж i
загорань.
5.1.20. i здiйснюе контроль за дотриманням

навчапьних, службових i допомiжнихпротипожежного режиму в
примiщеннях.

Органiзовуе роботу

5.|.2l. Сприяс роботi вiддiлу охорони
питаннях пiдвищення рiвня пожежноi
унiверситетi.

працi, пожежно - технiчноi KoMicii в
безпеки i протипожежного захисту в

5.|.22. Пiдтримус постiйний зв'язок з органами нагляду за станом пожежноi
безпеки Bcix piBHiB, органiзовуе практичне виконання ik вказiвок, приписiв,
рекомендацiй.

5. 2. Головнuй бужzалmер :

5.2.1 Здiйснюе контроль за правильною витратою коштiв, якi видiляються на
виконання заходiв пожежноi безпеки,забезпечус виконання заходiв, що
передбаченi чинним законодавством.
5.2.2. Контролюе дотримання працiвниками бухгалтерii вимог правил
пожежноi безпеки та встановленого протипожежного режиму.

5. 3. Н ач all ьн uк Bid diлу Kadp iB :

5.з.1. Оформлення на роботу проводить згiдно вимог чинного законодавства
з питань пожежноi безпеки пiсля проведення вступного iHcTpyкTaжy з питань
пожежноi безпеки .

5.з.2. Контролюс дотримання працiвниками вiддiлу кадрiв вимог правил
пожежноi безпеки та встановленого протипожежного режиму.
5.3.3. Контролюе вiдображення питань пожежноi безпеки в посадових
iнструкцiях працiвникiв унiверситету.

5.4. Головн uй iнuсенер :

5.4.1. Несе особисту вiдповiдальнiсть за здiйснення технiчних
протипожежних заходiв, утримання засобiв протипожежноi автоматики,
засобiв оповiщення людей про пожежу, а також iнших заходiв, спрямованих
на пiдвищення рiвня пожежноi безпеки в унiверситетi.
5,4,2, Входить до складу пожежно - технiчноi KoMicii, здiйснюе контроль завиконанням запланованих заходiв koMicii у вiдповiдностi з вимогами
положення Птк.
5.4.З. IIIляхом здiйснення системи обслуговувань i планово
попереджув€Lльних peMoHTiB, а також шляхом встановлення надiйноi системи



СИСТеМаТИчниХ профiлактичних оглядiв устаткування, обладнання, приладiв,
ПРИСТРОiВ, iНЖенерних комунiкацiЙ, мереж, систем електроустановок,
забезпечуе ik пожежну безпеку i полiпшення загального стану пожежноi
безпеки на об'сктах.
5.4.4. Припиняе актоМ експлуаТацiю BepcTaTiB, пристроiв, устаткування
приладiв i iншого технiчного обладнання, якi можуть привести до
виникнення пожежi, спалаху, загорання, вибуху. Негайно iнформуе про це
проректора з АГР .

5.4.5. Разом з керiвниками структурних пiдроздiлiв розробляе правила
експлуаТацii електрифiкованого обладнання енергоустаткування, iнструкцii
охорони працi на робочих мiсцях з електрифiкованими верстатами, стендами,
приладами, пристосуванням тощо.
5.4.6. Органiзовус i проводить працiвниками пiдроздiлiв (що працюють на
електрифiкованому обладнаннi, приладах тощо) перiодичнi навчання i
перевiрку знань з пожежноi безпеки, у вiдповiдностi до нормативних вимог.
5.4.7. Забороняе експлуатацiю несправного електрообладнання , скJIадае про
це акт i доповiдас проректору з АГР.
5.4.8. Контролюе свосчасне проведення електричних випробувань
вимlрюванЬ опору з€lземлюючих влаштувань, опору iзоляцii
електрообладнання, кабельних мереж тощо, а також своечасне
обслуговування наявних первинних засобiв пожежогасiння (вогнегасникiв)
згiдно вимог цравил пожежноi безпеки.
5.4.9. Разом з iншими спецiалiстами (начальник вiддiлу охорони працi,
керiвник структурного пiдроздiлу та iH.), розробляе та проводить
протипожежнi заходи, якi пiдвищують piBeHb протипожежного захисту
унiверситету.
5.4.10. ОДИН РаЗ У KBapT€UI Проводить огляд пожежного стану Bcix об'ектiв
унiверситету.

5. 5. Головнuй енерzеmuк:

5.5.1. Несе вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку в пiдпорядкованих йому
примiщеннях, (кабiнети, побутовi кiмнати, допомiжнi примiщення тощо) ,примiщеннях розташування енергетичного обладнання (трансфорrurорr,
щитовi тощо), а також за виконання вимог протипожежного режиму,протипожежних норм i правил та своечасне i якiсне виконання Bcix
протипожежних заходiв, наказiв i розпорядженъ.
5.5.2. Контролюе вiдповiднiсть використовування електроустаткування
вимогам дiючих Правил устаткування електроустановок.
5.5.3. Забезпечус своечасне проведення профiлактичних оглядiв, планово
попереджувапьних peMoHTiB та безпечну експлуатацiю електрообладнання та
електроустаткування вiдповiдно до вимог Правил, своечасно усувае виявленi
пiд час оглядiв несправностi, поломки i порушення.



5.5.4. Органiзовус проведення щорiчних електричних випробувань i вимiру
опору з€вемлюючих влаштувань, опору iзоляцii електрообладнання,
кабельних мереж тощо.
5.5.5. Проводить навчання, перевiрку знань та iнструктажi з питань пожежноi
безпеки з працiвниками.
5.5.6. Розробляе, з урахуВанняМ специфiки роботи iнструкцii про заходи
пожежноi безпеки.
5.5.7. Постiйно контролюс дотримання вимог Правил пожежноi безпеки та
iнструкцiй на робочих мiсцях працiвникiв вiддiлу.
5.5.8. Органiзовус усунення недолiкiв i порушень запропонованих органами
.Щержпрацi, наказами, розпорядженнями по унiверситету.
5.5.9. Забезпечуе трансформатори, щитовi нормативною кiлькiстю первинних
засобiв пожежогасiння.
5.5.10. Щас дозвiл на бУд" -якi HoBi пiдключення рiзних струмоприймачiв (
електродвиryнiв, розподiльних влаштувань, електронагрiв-i""* приладiв та
iH.), лише пiсля проведення вiдповiдних до нормативних вимог poipaxyHKiB,
якi допускають можливiсть таких пiдключень.
5.5.1 1. Призупиняс експлуатацiю обладнання, BepcTaTiB, стендiв, приладiв,
пристосувань тощо. Про зупинку експлуатацii о подЕrльша ix експлуатацiя
може призвести до пожежi. Про зупинку експлуатацii бУд" - якоi дiльницi
складае акт i негайно доповiдае проректору з Агр та вiддiл охорони працi.
5,5.12. У разi пожежi органiзовуе евакуацiю спiвробiт""пй, органiзовуе
тушiння загорань, пожежi (по можливостi).

5,6. Головнuй MexaHiK:

5,б,l. Несе вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку в пiдпорядкованих йому
примiщеннях, (теплопункт, побутовi кiмнати, допомiжнi примiщення тощо)
а також за виконання вимог протипожежного режиму, протипожежних норм i
правил та своечасне i якiсне виконання Bcix протипожежних заходiв, ,u**i" i
розпоряджень.
5.6.2. Контролюе вiдповiднiсть електрообладнання та ручногоелектроiнструменту, якi використовуються працiвниками вiддiлу 

"йrо.uппдiючих Правил устаткування електроустановок.
5,б.3. Забезпечуе своечасне проведецня профiлактичних оглядiвелектрообладнання та ручного електроiнструменту, своечасно усуваевиявленi пiд час оглядiв несправностi.
5.6.4. Веде облiк та оформляе дозвiл, наряд - допуск на проведеншI
вогненебезпечних i зварювальних робiт в унiвфситетi.
5,6,5, Проводить_навчання, перевiрку знан" ru irr.rруктажi з питань пожежноiбезпеки з спiвробiтниками.
5.6.6. Розробляе, з урахуванням специфiки роботи вiддiлу, iнструкцii прозаходи пожежноi безпеки.



5.6.7. Постiйно контролюс дотримання вимог Правил пожежноi безпеки та
iнструкцiй на робочих мiсцях працiвникiв вiддiлу.
5.6.7. УсУвас недолiки i порушення, якi запропонованi органами
пожежного нагляду, нак€вами, розпорядженнями по унiверситету.
5.6.8. Органiзовус проведення у Bcix будiвлях 1 раз на б мiсяцiв технiчне
обслуговування i перевiрку пожежних kpaHiB на працездатнiсть шляхом
ПУСКУ ВОДИ З РееСТРацiею результатiв перевiрки у спецiальному журналi
облiку технiчного обслуговування.
5.q.9. ПРИЗУПиняе експлуатацiю обладнання, BepcTaTiB, стендiв, приладiв,
пристосувань тощо, якщо. подальша ix експлуатацiя може призвести до
пожежi. Про зупинку експлуатацii негайно доповiдае проректору з Агр
5.6.10. У разi пожежi органiзовуе евакуацiю спiвробiтникiв, органiзовуе
тушiння загорань, пожежi (по можливостi).

5. 7. Начальн uк Bid diлу (кер iB н uк пidр оз diлу) :

5.7.1. Несе вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку
примiщеннях, кабiнетах, спорудах, а також
протипожежного режиму, протипожежних норм
пiдроздiлу.

в пiдпорядкованих иому
за дотримання вимог
i правил працiвниками

5.7.2. Забезпечуе своечасне проведення профiлактичних оглядiв планово

кiлькiстю справних, готових до дii

попереджуваJIьних peMoHTiB та безпечну експлуатацiю технiчних засобiв
електрообладнання та електроустаткування вiдповiдно до вимог Правил,
своечасно усувас виявленi пiд час оглядiв несправностi, поломки i
порушення.
5.7.з. Проводить навчання, перевiрку знань та iнструктажi з питань пожежноi
безпеки з спiвробiтниками.
5.7.4. Розробляе, з урахуванням специфiки роботи вiддiлу, iнструкцii про
заходи пожежноТ безпеки.
5.7.5. Постiйно контролюс дотримання вимог Правил пожежноi безпеки та
iнструкцiй на робочих мiсцях пiдроздiлу.
5.7.6. Забезпечуе своечасне виконання заходiв пожежноi безпеки,
запропонованих органами пожежного нагляду, передбачених нак€вами та
розпорядженнями по унiверситету, планами робiт, приписами вiддiлу
охорони працi.
5.7.7. Забезпечус пiдроздiл нормативцою
первинних засобiв пожежогасiння.
5.7.8. Контролюс щоденну здачу ключiв вiд примiщень вiддiлу (служби) на
вахту.
5.7.9. Проводить роз'яснюваJIьну роботу спрямовану на дотримання вимог
пожежнот безпеки.



- УтРимУс в чистотi закрiпленi за унiверситетом територii, органiзовуе
своечасний збiр (в певнiм встановленiм мiсцi) i вивезення смiтгя, опаленого
листя, сухоТ трави та iнш.
- Не допускас розведення вогнищ, спzLлювання смirгя i листя на територiях
унiверситету.
- Iнформу€ проректора з АГР у разi порушення посадовими особами вимог i

5.7.12. ьнuк експл uно - mежнIчн сm.м
- Несе вiдповiдальнiсть за стан пожежнот безпеки i piBeHb пожежного захисту
на об'ектах в будiвлях, спорудах, примiщеннях буд" - якого призначення, де
проводяться peMoHTHi роботи.- Реryлярно перевiряе протипожежний стан об'сктiв i допомiжних
(будiвельних) примiщень - складiв, столярноi дiльницi, тощо. Результати
перевiрок вiдображас в журналi оперативного контролю (Iступiнь
оперативного контролю за станом охорони працi та пожежноi безпеки).
- При проведеннi ремонтних робiт контролюе дотримання правил i норм
пожежноi безпеки пiдлеглими працiвниками i забезпечення вiльних,rро*одi"
для безперешкодноi евакуацii спiвробiтникiв i здобувачiв вищоi освiти на
випадок пожежi, aBapii, стихiйного лиха, а також пiд'iъдiв до пожежних
емкостей, вiльного доступУ до пожежного iнвентарю.
- Забезпечуе мiсця проведення робiт попереджувztльними знаками безпеки,
табличками, огородженнями.

5. 8. Завidувqч скJtоdолl:

5.8.1. Несе вiдповiдальнiсть за пожежну безпеку на матерiа-пьних складах та узакрiплених примiщеннях, а також за свосчасне виконання Bcix
протипожежних правил i норм, вимог наказiв i розпоряджень по
унiверситету.
5.8.2. Оприлюднюе на помiтних мiсцях нак€вуючi та попереджувальнi знаки
безпеки. Забезпечус наявнiсть в складських примiще"""* нормативноi
кiлькостi первинних засобiв пожежогасiння.
5.8.з. Забезпечуе зберiгання у складських примiщеннях матерiальних
цiнностей згiдно вимог Правил пожежноi безпеки.
5, 8,4, Органiзус обробку дерев'яних конструкцiй вогнезахисними сполуками.
5,8,5. Розмiщус матерiали на складi тiльки у вiдповiдностi з вимогами ix
сумiсного зберiгання.
5,8,6' Перед закриттяМ обов'язково перевiряс Bci примiщення складу на
вiдповiднiсть вимогам пожежноi безпеки , о.ьб".rо вимикае електромережу.

5.9. Коменdанm навчальноzо корпусу:

5,9,1, Несе особисту вiдповiдальнiсть за стан пожежноi безпеки i piBeHb
протипожежного захисту в навч€Lltьному корпусi.

правил протипожежного режиму на територii унiверситету.



5.9.2. Забезпечус своечасне виконання заходiв щодо забезпечення пожежноi
беЗПеКи, ЗаПропонованих органами державного пожежного нагляду, а також
передбачених накuвами ректора, iнструкцiями з пожежноi безпеки по
унiверситету.
5.9.з. Контролюе дотримання спiвробiтниками протипожежного режиму.
5.9.4. Органiзову€ своечасне прибирання смiття, вiдходiв будiвельних та
iнших матерiалiв.
5.9.5. Забезпечуе вiльний доступ до пожежного iнвентарю та внутрiшнiх
пожежних KpaHiB.
5.9.6. Слiдкуе за справнiстю укомплектованiстю внутрiшнiхJ.)/.o. Uлlдкуе за справнlстю та укомплектованlстю внутрlшнiх пожежних
kpaHiB пожежними рукавами i стволами. Забезпечуе зберiгання зазначених
засобiв пожежогасiння.
5.9.7. Забезпечуе вiльними i вiдкритими евакуацiйнi виходи, проходи,
коридори, тамбури, не дозволяе захаращення ik обладнанням, меблями,
матерiалами тощо.
5.9.8. Контролюс щоб дверi (люки) дахiв i iнших примiщень (складiв в
пiдвалах, вентиляцiйних камер, електрощитових, бойлерних та iнших
подiбних примiщень, якi знаходяться в навчzLльних корпусах ) були постiйно
замкненi на замок. Ключi вiд замкiв зберiгаються на BaxTi i при необхiдностi
можуть бути отриманi у буд" який час доби. На дверях з€вначених
примiщень повинно бути зазначено напис про н€вву примiщення та мiсце
зберiгання ключiв.
5.9.10. Щоводить до вiдома BciM спiвробiтникам, технiчнi примiщення для
зберiгання будь - яких матерiалiв не використовуються.
5.9.11. ВивiщУе в н€lJIежних мiсцях обов'язковi наказуючi та вказiвнi знака
пожежноi безпеки на кожному поверху - план евакуацii на випадок пожежi.
5.9.|2. Проводить з працiвниками навчання, перевiрку знань, iнструктажi з
пожежноi безпеки в термiни передбаченi нормативними документами,
оформлюе iнструктажi в журналi.
5.9.13. Несе вiдповiдальнiсть за оснащення навч€tльних корпусiв первинними
засобами пожежогасiння згiдно зi встановленими нормами.
5.9.|4. .Щозволяе виконання електрозварювurльних та iнших
пожежонебезпечних робiт лише з письмового дозволу головного iнженера
(головного MexaнiKa) i наявностi наряд - допуску на виконання таких робiт.5.9.15. Забороняе викорисТаннЯ легкозаЙмистиХ i горючИх рiдиН nio .ru.
прибирання навч€шьних корпусiв.
5,9.16. Контролюе дотримання встановленого порядку огляду i закриття
примiщень по закiнченню занять та роботи.
5,9,17. Контролюс забезпечення двох комплектiв пронумерованих ключiв вiд
ycix примiщень навчаJIьного корпусу один з яких на BaxTi.
5,9,18, У випадку виникнення загорань, пожежi керуе ik гасiнням,евакуацiею
людей та майна.



5.1 0. \авidувач (коменdанm) zурmохсumку:

5.10.1. Несе особисту вiдповiдальнiсть за стан пожежноi безпеки i piBeHb
протипожежного захисту в гуртожитку.
5.10.2. Забезпечу€ своечасне виконання заходiв щодо забезпечення пожежноТ
безпеки, запропонованих органами державного пожежного нагляду, а також
передбачених нак€вами ректора, iнструкцiями з пожежноi безпеки по
унiверситету..
5.10.3. Контролюе за дотриманням
протипожежного режиму.

мешканцями i спiвробiтниками

5.10.4. Органiзовуе свосчасне прибирання смiтгя, вiдходiв будiвельних та
iнших матерiалiв.
5.10.5. Забезпечус вiльний доступ i пiд'iЪдiв до будiвель, пожежного
iнвентарю та внутрiшнiх пожежних KpaHiB.
5.10.6. Слiдкус за справнiстю та укомплектованiстю внутрiшнiх пожежних
KpaHiB пожежними рукавами i стволами. Забезпечуе зберiгання зu}значених
засобiв пожежогасiння.
5.10.7. Забезпечуе вiльними i вiдкритими евакуацiйнi виходи, проходи,
кориДори, тамбури, не дозволяс захаращення ik обладнанням, меблями,
матерiалами тощо.
5.10.8. Контролюе щоб дверi (люки) дахiв i iнших примiщень (складiв в
пiдвалах, вентиляцiйних камер, електрощитових, бойлерних та iнших
подiбних примiщень, якi знаходяться в гуртожитку ) були постiйно замкненi
на ЗаМок. Ключi вiд замкiв зберiгаються на BaxTi i при необхiдностi можуть
бути отриманl бУд" якии час доби. На примiщеньоути отриманl у оудь якии час доои. на дверях з€вначених примlщень
ПОВиННо бути з€вначено напис про назву примiщення та мiсце зберiгання
ключiв.
5.10.11. Вивiщуе в кожнiй KiMHaTi схематичний план iндивiдуальноi евакуацii
з кожного поверху iз з€вначеного номеру кiмнати, найкоротшого шляху
евакуацii та пояснюв€Llrьного тексту на випадок пожежi, пам'ятку щодо
дотримання вимог правил пожежноi безпеки в гуртожитку та дii на випадок
виникнення пожежi для тих, хто проживас в гуртожитку.
5.10.12. Проводить з працiвниками навчання, перевiрку знань, iнструктажi з
пожежноi безпеки в термiни передбаченi нормативними документами,
оформлюс iнструктажi в журналi.
5.10.13. Несе вiдповiдальнiсть за оснащення гуртожитку первинними
засобами пожежогасiння згiдно зi встановленими нормами.
5.10.14. .Щозволяе виконання електрозварюваJIьних та iнших
пожежонебезпечних робiт лише з письмового дозволу головного iнженера
(головного MexaнiKa) i наявностi наряд - допуску на виконання таких робiт.
5.10.15. Забороняе використання легкозаймистих i горючих рiдин пiд час
прибирання .

5.10.16. Проводить первиннi плановi, позаплановi iнструктажi з пожежноi
безпеки для мешканцiв, якi поселяються в гуртожитку, пЁревiряе ix знання з
цих питань i оформляе iнструктажi в спецiальному *yp"-i реестрацii.



5.10.17. Контролю€ забезпечення двох комплектiв пронумерованих ключiв
вiд ycix примiщень гуртожитку один з яких на BaxTi у черговiй.
5.10.18. У випадку виникнення загорань, пожежi керуе ix гасiнням,
евакуацiею людей та майна.

5. 1 1. Коеrcен працiвнuк зобов'язанuй:

5.1 1.1. Щотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати
вимоги правил та iнших нормативних aKTiB з питань пожежноi безпеки,
чинних в унiверситетi.
5.t1.2. Щоденно пiсля закiнчення робочого дня примiщення закривати
тiльки пiсля огляду i приведення ix в пожежонебезпечний стан
5.11.3. Для працiвникiв охорони (сторожiв, чергових ryртожиткiв тощо)
керiвниками вiдповiдних пiдроздiлiв розробляються iнструкцiт, в яких
визначаються ikHi обов'язки щодо контролю за додержанням
протипожежного режиму, огляду територii i примiщень, порядок дiТ в разiвиявленнЯ пожежi, спрацюВання засобiв пожежноi сигналiзацii, а ,u*o*
перелiК посадовИх осiб, якi виклИкаютьсЯ в нiчниЙ i не робочий час у разi
пожежi.
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