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ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Подільського спеціального
навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
_________________ Мар’ян ТРІПАК
" 28 " лютого 2020 року

ПРАВИЛА
пожежної безпеки для гуртожитку Подільського спеціального
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
І. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до підпункту 16 пункту 1 статті
18 Кодексу цивільного захисту України, статті 26 Закону України "Про
освіту", пункту 5 розділу VIII наказу Міністерства освіти і науки України "Про
затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України" від 15.08.2016 р. № 974 та пункту 3 розділу І Правил
пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 30.12.2014 р. № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 05.03.2015 р. за № 252/26697 (далі - Правила пожежної безпеки), і
поширюються на:
1.1.1) всіх працівників, які працюють в гуртожитку Подільського
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
(далі – Коледж/заклад освіти) відповідно до своїх посадових обов'язків
(завідувач гуртожитку, вихователі, куратори академічних груп, психолог,
керівники гуртків, працівники чергової служби, медичний та технічний
персонал тощо);
1.1.2) всіх осіб, які проживають в гуртожитку закладу освіти на
постійній або тимчасовій основі (студенти, слухачі, викладачі, батьки
студентів, наймачі та інші особи на законних підставах);
1.1.3) всіх осіб, які виконують у приміщеннях гуртожитку закладу освіти
ремонтні, будівельні, столярні, слюсарно-сантехнічні, електротехнічні,
електрогазозварювальні,
санітарно-епідемічні,
інженерно-комунікаційні,
пожежно-технічні та інші види робіт;
1.1.4) всіх працівників, які прибули у гуртожиток закладу освіти з метою
проведення перевірок стану протипожежної безпеки, дотримання безпеки
життєдіяльності та правил техніки безпеки (цивільна безпека).
1.2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги пожежної безпеки до
будівлі гуртожитку, прилеглої до неї території, приміщень, кімнат, іншого
нерухомого майна, обладнання та устаткування, і є обов’язковими для
виконання студентами, слухачами, стажистами, відвідувачами, керівниками,
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педагогічними, науковими, науково-педагогічними, технічними працівниками,
спеціалістами і обслуговуваним персоналом закладу освіти (далі - учасники
навчально-виховного процесу).
1.3. Забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку закладу освіти
здійснюється згідно з Правилами пожежної безпеки.
1.4. Пожежна безпека в гуртожитку закладу освіти забезпечується
шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання
технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення
безпеки учасників навчально-виховного процесу, зниження можливих
майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх
виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.
1.5. Забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку закладу освіти
покладається на:

керівника закладу освіти (директора коледжу);

заступника керівника закладу освіти (заступника директора з
навчальної роботи);

заступника керівника закладу освіти (заступника директора з
питань реабілітації, розвитку і адміністративно-господарської роботи);

керівників структурних підрозділів (завідувача гуртожитку,
кураторів академічних груп);

чергову службу гуртожитку (фахівця з безпеки та охорони і
чергових гуртожитку);

працівників гуртожитку (вихователі, практичні психологи,
соціальні педагоги,
керівники гуртків,
слюсар-сантехнік,
столяр,
електромонтер, каштелян, машиніст з прання білизни, прибиральники
службових приміщень);

працівників медичного пункту (лікарі, медичні сестри, дієтична
сестра);

оперативну пожежно-технічну комісію закладу освіти (комісія
призначається наказом директора коледжу);

позаштатну пожежну охорону закладу освіти (позаштатна
пожежна охорона призначається наказом директора коледжу).
1.6. У разі передачі в оренду приміщень гуртожитку закладу освіти у
цивільно-правовому договорі визначаються права та обов’язки орендаря і
орендодавця щодо забезпечення протипожежного режиму та особи, які є
відповідальними за виконання вимог пожежної безпеки в орендованих
приміщеннях.
1.7. Застосування обладнання, устаткування для запобігання пожежам та
їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за
наявності сертифіката відповідності.
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ІІ. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
2.1. Керівник закладу освіти (директор коледжу) з метою забезпечення
протипожежного режиму зобов’язаний:

визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної
безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремої будівлі,
приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію
засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у
функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо;

забезпечити розробку і затвердити орієнтовний План евакуації
працівників та студентів у разі виникнення пожежі (додаток 1) та порядок
оповіщення учасників навчально-виховного процесу, що встановлюють
обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі (додаток 2).
Інструкція черговому гуртожитку з питань пожежної безпеки вивішується на
видному місці в приміщені для перебування посадової особи. В разі
виникнення пожежі черговий гуртожитку діє відповідно до Інструкції
(додаток 3). План (схема) евакуації по кожному поверху будівлі гуртожитку
(додатки 4, 5, 6, 7) та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три
роки;

розробити та затвердити Інструкцію, що визначає дії працівників
та студентів гуртожитку закладу освіти щодо забезпечення безпечної та
швидкої евакуації учасників навчально-виховного процесу (додаток 8), за
якою не рідше одного разу на півроку проводяться практичні тренування
всього персоналу;

забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки,
запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і
органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.
2.2. У закладі освіти наказом чи інструкцією встановлюється
протипожежний режим, що містить порядок:

утримання шляхів евакуації;

застосування відкритого вогню;

використання побутових електронагрівальних приладів;

проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

відключення від мережі електроживлення обладнання та
вентиляційних систем у разі пожежі;

огляду, зачинення приміщень, кімнат для слідування студентів на
заняття, від їзду додому тощо;

проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з
питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних
інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму;

проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів
електроустановок, опалювального, вентиляційного, а також навчального
обладнання;
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скликання у разі виникнення пожежі членів добровільної
пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку,
виклику вночі, у вихідні та святкові дні;

дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення
учасників навчально-виховного процесу, послідовність їх евакуації, виклику
пожежно-рятувальних
підрозділів,
вимкнення
електрообладнання,
застосування засобів пожежогасіння тощо.
2.3. Відповідно до цих Правил на кожному поверсі (окремому
приміщені) гуртожитку закладу освіти має бути вивішена інструкція щодо
заходів пожежної безпеки. Інструкція розроблюється керівником структурного
підрозділу (завідувачем гуртожитку), узгоджується з відповідальним за
пожежну безпеку закладу освіти, затверджується керівником і розміщується у
кожному приміщенні на видному місці. Інструкція має вивчатися під час
проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання з пожежнотехнічного мінімуму, під час проведення протипожежних тренувань тощо.
Крім того, для об’єктів з цілодобовим перебуванням учасників
навчально-виховного процесу (гуртожиток) інструкції повинні передбачати
також дії у нічний час.
2.4. Керівник закладу освіти (директор коледжу) зобов’язаний:

організувати вивчення цих Правил і забезпечити їх виконання;

здійснювати
контроль
за
дотриманням
установленого
протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу;

вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і
усунення недоліків, що можуть її спричинити.
Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і
перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи не допускаються.
2.5. Гуртожиток закладу освіти перед початком навчального року
(заселенням студентів) має бути прийнятий відповідною комісією, до складу
якої входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної
безпеки.
2.6. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та
організації їх гасіння керівник коледжу створює добровільну пожежну
охорону відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони" від
17.07.2013 р. № 564.
2.7. У гуртожитку закладу освіти з перебуванням студентів необхідно
встановити чергування обслуговуваного персоналу в нічний час без права сну
протягом зміни. Приміщення для розміщення чергових має бути забезпечене
телефонним зв’язком.
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Черговий гуртожитку повинен бути забезпечений фільтрувальними
пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну
кількість дітей та окремо для обслуговуваного персоналу, комплектом ключів
від дверей евакуаційних виходів та воріт, автомобільних в’їздів на територію
гуртожитку закладу освіти.
Черговий гуртожитку заступаючи на чергування у вихідні та святкові
дні, а також у вечірні і нічні години зобов’язаний:

перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту (далі СПЗ);

пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки,
тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не захаращено, а двері евакуаційних виходів
за необхідності можуть бути без перешкод відчинені;

у разі виявлення порушення протипожежного режиму і
несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів
щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити директора Коледжу або особу,
що його заміщує;

мати списки (журнали обліку) студентів та працівників, які
залишаються на ніч у гуртожитку закладу освіти, знати місця їх розміщення;

постійно мати ручний електричний ліхтар.
2.8. У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів, у разі
одночасного перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і
розміщені на видних місцях плани (схеми) евакуації на випадок пожежі.
2.9. Для працівників охорони (чергові, сторожі тощо) необхідно
розробити інструкцію, що визначає їхні обов’язки щодо контролю за
дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок
дій у разі виявлення пожежі, спрацювання системи протипожежного захисту
(СПЗ), а також визначає, кого з посадових осіб мають викликати в нічний час
у випадку виникнення пожежі.
ІІІ. Вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівель,
приміщень та споруд, евакуаційних шляхів і виходів
3.1. Територію гуртожитку закладу освіти слід постійно утримувати в
чистоті. Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву необхідно
регулярно прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця.
3.2. Дороги, проїзди та проходи до будівлі гуртожитку, пожежних водо
джерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів
пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними,
взимку очищатися від снігу.
3.3. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим
вогнем на відстані менше 30 м від будівлі гуртожитку забороняється.
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3.4. Забороняється тютюнопаління та користування відкритим вогнем у
кімнатах, сходових клітинах, коридорах, фойє, спеціальних приміщеннях
(кухня, сушарня, кімната відпочинку, умивальник, туалет тощо) та даху
гуртожитку закладу освіти.
3.5. Усі приміщення будівлі гуртожитку закладу освіти повинні постійно
утримуватися в чистоті.
3.6. У кожному приміщенні будівлі гуртожитку закладу освіти повинна
бути розміщена табличка, на якій указано прізвище відповідального за
пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального
підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки.
3.7. Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в
гуртожитку закладу освіти дозволяється двері евакуаційних виходів замикати
лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без
ключів) відмикаються.
3.8. У приміщеннях, де перебувають студенти, покриття повинно
кріпитися до підлоги та мати помірну димоутворювальну здатність.
3.9. Гуртожиток закладу освіти повинен бути обладнаний засобами
оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:

внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;

спеціально змонтовані мережі мовлення;

дзвінки та інші звукові сигнали.
3.10. У приміщеннях гуртожитку закладу освіти не дозволяється:

розміщувати людей на поверхах, які не забезпечені двома
евакуаційними виходами;

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
навчально-виховного процесу, сходових клітках, у коридорах, холах та
вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат, вони
повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час перебування в цих
приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими;

знімати дверні полотна в отворах, що з’єднують коридори зі
сходовими клітками, та двері евакуаційних виходів;

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;
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установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на
шляхах 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 приміщеннях у разі наявності в них людей;

застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи, сірники,
запальнички тощо;

здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання,
каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою
використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);

залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.
3.11. Користуватися прасками в гуртожитку закладу освіти дозволяється
лише в спеціально відведених приміщеннях під наглядом працівника коледжу
(завідувача гуртожитку, чергового гуртожитку, вихователя).
3.12. Будівля гуртожитку закладу освіти має бути забезпечена
первинними засобами пожежогасіння на кожному поверсі.
3.13. Після відбуття студентів на заняття вихователі, чергові та інші
працівники гуртожитку навчального закладу повинні оглянути приміщення
(кухні, сушарні, кімнати досугу, тощо), усунути виявлені недоліки і зачинити
їх. При відбутті студентів в канікулярну відпустку (канікули) приміщення
будівлі гуртожитку навчального закладу знеструмлюються.
ІV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного
обладнання
4.1. Системи опалення, вентиляції та установки кондиціонування
повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення,
вентиляція та кондиціонування" (далі - ДБН В.2.5-67:2013).
4.2. Опалювальні установки (електрокотли, кухонні електроплити,
праски, мікрохвильові печі, холодильники тощо) гуртожитку закладу освіти
повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм, державних
стандартів і правил інших нормативно-правових актів.
4.3. Повітронагрівальні і опалювальні прилади гуртожитку закладу
освіти повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний
доступ для огляду й очищення.
Очищення витяжних каналів від сажі, павутиння тощо, потрібно
проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а
саме:
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кухонних електроплит та кип’ятильників - один раз на місяць.
Результати очищення кухонних електроплит та кип’ятильників мають
фіксуватися у відповідному журналі.
4.4. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях гуртожитку закладу
освіти забороняється.
4.5. Експлуатація вентиляційних систем здійснюється відповідно до
пункту 2 розділу ІV Правил пожежної безпеки.
4.6. Експлуатаційний та протипожежний режим роботи установок
(систем) вентиляції повинен визначатися відповідними інструкціями. У цих
інструкціях мають бути передбачені заходи пожежної безпеки, строки
очищення повітроводів, фільтрів вогнезатримувальних клапанів та іншого
обладнання, а також визначений порядок дії обслуговуваного персоналу на
випадок виникнення пожежі або аварії.
4.7. Експлуатація холодильного обладнання та побутових кондиціонерів
здійснюється згідно з пунктом 2 розділу ІV Правил пожежної безпеки та
вимог інструкції виробника.
4.8. Експлуатація систем централізованого водовідведення (каналізації)
гуртожитку навчального закладу повинна здійснюватися відповідно до вимог
пункту 3 розділу ІV Правил пожежної безпеки.
V. Електроустановки
5.1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у
гуртожитку закладу освіти, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам
Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів,
затверджених
наказом
Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за
№1143/13017 (зі змінами) (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за
охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09
січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10
лютого 1998 року за № 93/2533.
5.2. Керівник закладу освіти (директор Коледжу), заступник директора з
питань реабілітації, розвитку і адміністративно-господарської роботи та
завідувач гуртожитку зобов’язані забезпечити своєчасне обслуговування та
технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж, проведення
профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів відповідно до
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вимог документів, зазначених у пункті 1 розділу V цих Правил, та своєчасно
усувати виявлені недоліки.
5.3. Усі роботи в гуртожитку закладу освіти повинні проводитися на
справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі,
розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо).
5.4. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у
гуртожитку навчального закладу забороняються. Винятком можуть бути
тимчасові електромережі в місцях проведення будівельних, тимчасових
ремонтно-монтажних і аварійних робіт.
5.5. Експлуатація електроустановок та освітлювальної електромережі
гуртожитку навчального закладу має відповідати вимогам пункту 1 розділу ІV
Правил пожежної безпеки.
5.6. Під час експлуатації електроустановок в гуртожитку закладу освіти
не дозволяється використовувати електроапаратуру та електроприлади в
умовах, що не передбачені заводом-виготовлювачем.
5.7. Заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж
проводяться відповідно до пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки.
5.8. Захист будівлі гуртожитку від прямого попадання блискавки і
вторинних її проявів має виконуватися згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.538:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування
блискавкозахисту будівель і споруд" (ІЕС 62305:2006, NEQ).
5.9. Гуртожиток закладу освіти має бути забезпечений автономними
електричними ліхтарями на випадок відключення електроживлення. Кількість
ліхтарів визначається директором коледжу, але не менше одного ліхтаря на
працівника, який чергує у вечірній або нічний час.
VІ. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного
захисту
6.1. Кожний заклад освіти має бути забезпечений зовнішнім і
внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних
норм (ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування" та ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній
водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво").
6.2. Мережа внутрішнього протипожежного водопроводу повинна
відповідати вимогам ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та
каналізація".
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6.3. Внутрішні пожежні кран-комплекти періодично, але не рідше
одного разу на шість місяців, мають піддаватися технічному обслуговуванню і
перевірятися на працездатність шляхом пуску води, результати перевірок
реєструються у спеціальному журналі технічного обслуговування.
6.4. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований
пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою
дистанційного запуску пожежних насосів (за їх наявності), а також важелем
для полегшення відкривання вентиля. Пожежні кран-комплекти повинні
розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для
провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без
розкривання.
На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

літерний індекс "ПК";

порядковий номер пожежного крана і номер телефону
найближчого пожежно-рятувального підрозділу.
6.5. Приміщення гуртожитку навчального закладу обладнуються
системою протипожежного захисту (далі - СПЗ) відповідно до ДБН В.2.556:2014 "Системи протипожежного захисту".
6.6. У період виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту,
проведення яких пов’язано з відключенням СПЗ, керівник закладу освіти
(директор Коледжу), заступник директора з питань реабілітації, розвитку і
адміністративно-господарської роботи та завідувач гуртожитку зобов’язані
забезпечити пожежну безпеку приміщень, які захищені установками, і
повідомити про це пожежно-рятувальні підрозділи.
6.7. Будівля гуртожитку закладу освіти має бути забезпечена
первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації та
типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 15.02.2018 р. № 25,
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 р. за № 225/31677
(далі - Типові норми належності вогнегасників).
Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів
пожежогасіння для закладів та установ здійснюються відповідно до Типових
норм належності вогнегасників.
Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна
визначатися відповідальним за пожежну безпеку гуртожитку закладу освіти
окремо для кожного поверху та приміщення. Перелік норм первинних засобів
пожежогасіння для закладів та установ наведений у додатку 8 до цих Правил.
Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати
пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, їх взаємодію з
вогнегасними речовинами та площу приміщень гуртожитку (будівлі).
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6.8. Розміщення та експлуатація вогнегасників повинна відповідати
вимогам Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 15.02.2018 р. № 25, і ДСТУ 42972004 "Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги".
Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися
у планах евакуації. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення
місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам ДСТУ
ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO
6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки
безопасности". Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2 - 2,5
м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщенням (за потреби).
6.9. Вогнегасники 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.
6.10. На період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників,
пов’язаного з їхнім ремонтом, на заміну мають бути встановлені вогнегасники
з резервного фонду.
6.11. Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників
слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виготовлювачів,
та Правилами експлуатації вогнегасників, затвердженими наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 15.02.2018 р. № 25.
6.12. Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії
первинних засобів пожежогасіння здійснюється завідувачем гуртожитку,
членами пожежно-технічної комісії та добровільною пожежною охороною,
призначеною наказом керівника закладу освіти (директором коледжу).
6.13. Учасники навчально-виховного процесу повинні знати місця, де
розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі
виникнення пожежі чи загоряння.
6.14.
Використання
первинних
засобів
пожежогасіння
для
господарських та інших потреб, не пов’язаних з гасінням пожеж, не
дозволяється.
VIІ. Порядок дій у разі виникнення пожежі
7.1. У разі виникнення пожежі дії працівників закладу освіти мають бути
спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх евакуацію та
рятування.
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7.2. У випадку виникнення пожежі в гуртожитку закладу освіти
необхідно керуватися Порядком спільних дій на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з
цілодобовим перебуванням людей, затвердженим наказом Міністерства
надзвичайних ситуацій України, Міністерства соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 31 липня 2012 року № 1061/468/587/865, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1396/21708 (далі Порядок спільних дій).
7.3. Черговий гуртожитку, якому стало відомо про виникнення пожежі
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 та залучити інших осіб до евакуації людей з
будівлі до безпечного місця згідно з Планом евакуації (актова та спортивна
зали навчального корпусу або спортивне містечко (спортивна зала) навчальновиховного комплексу № 3 (вул. Панівецька, 11, м. Кам'янець-Подільський);

сповістити про пожежу директора Коледжу за телефоном (098)
335-68-13; (068) 871-83-83, або особу, яка його заміщує;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити
заходів щодо гасіння пожежі наявними в закладі та установі засобами
пожежогасіння;

звернутись за допомогою до чергового навчального корпусу (в
нічний час доби до сторожа) закладу освіти, повідомивши про пожежу за
телефоном (03849) 3-26-22.
7.4. Керівник закладу освіти (директор Коледжу) або особа, яка його
заміщує, які прибули на місце пожежі, зобов’язані:

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 навчальновиховного процесу, евакуйованих з будівлі гуртожитку, за списками і
журналами обліку навчальних занять;

виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка
добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

перевірити включення в роботу системи пожежної безпеки (СПЗ);
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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 постачання, 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 гуртожитку.
VIIІ. Вимоги пожежної безпеки до приміщень гуртожитку
закладу освіти
8.1. Вимоги пожежної безпеки до гуртожитків, готелів та будинків
підвищеної поверховості:
8.1.1) відповідальними за протипожежний стан гуртожитку, готелю та
будинків підвищеної поверховості, які знаходяться на балансі закладу освіти
(далі - житлові будівлі) є особи, які визначені наказом директора Коледжу;
8.1.2) громадяни, які селяться в житлові будівлі, повинні бути
ознайомлені з правилами пожежної безпеки;
8.1.3) у всіх кімнатах житлових будівель слід розмістити на видних
місцях:
схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням номера
кімнати, найкоротшого шляху евакуації, пам’ятку щодо дій на випадок
виникнення пожежі та пам’ятку з техніки безпеки для мешканців гуртожитку
(додатки 9, 10, 11). Пам’ятки з пожежної безпеки та пам’ятки з номерами
телефонів екстрених служб (додатки 12, 13, 14, 15, 16) доречно вивішувати на
видних місцях (коридори, фойє, сходові клітини тощо) в гуртожитку закладу
освіти для інформування про пожежну безпеку студентів та працівників;
8.1.4) у житлових будівлях, де проживають іноземні студенти, пам’ятки
щодо правил пожежної безпеки і поведінки людей на випадок виникнення
пожежі повинні бути виконані українською та англійською мовами;
8.1.5) житлові будівлі з кількістю місць для проживання 50 і більше
повинні бути обладнані гучномовними пристроями оповіщення людей про
виникнення пожежі і порядок їх евакуації. З цією метою можна використати
наявні радіотрансляційні мережі, диспетчерський зв’язок, електричні дзвоники
тощо;
8.1.6) черговий персонал гуртожитку, готелю з кількістю місць для
проживання 50 осіб і більше, а також їх мешканці повинні бути забезпечені
індивідуальними засобами захисту органів дихання (ватно-марлеві пов’язки,
респіратори, протигази) для організації евакуації в разі виникнення пожежі.
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ІХ. Навчання з питань пожежної безпеки
9.1. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників
гуртожитку закладу освіти проводяться відповідно до Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444 (далі Порядок здійснення навчання населення), Порядку затвердження програм
навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю
їх виконання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 11.09.2014 р. № 935, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.10.2014 р. за № 1204/25981 (далі - Порядок затвердження програм навчання
посадових осіб), Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 р. № 934,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2014 р. за № 1200/25977
(далі - Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань).
9.2. Навчання з техногенної та пожежної безпеки з працівниками та
студентами в закладі освіти проводиться відповідно до Порядку здійснення
навчання населення та законодавства України у сфері освіти.
9.3. Усі працівники під час прийняття на роботу повинні проходити
інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у
надзвичайних ситуаціях за місцем роботи відповідно до Порядку здійснення
навчання населення.
9.4. Інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться у порядку,
визначеному керівником закладу освіти (директором Коледжу) відповідно до
вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.
9.5. Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються
інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

або

9.6. Організація своєчасного і якісного проведення навчання,
інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в закладу освіти
покладається на особу відповідальну за пожежну безпеку коледжу, а в
структурному підрозділі (працівники гуртожитку) - на завідувача гуртожитку.
9.7. Проходження працівниками навчання, інструктажів та перевірки
знань з питань пожежної безпеки визначається наказом директора Коледжу.
Відповідальна особа з питань
цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки
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Додаток 1
до Правил пожежної безпеки для
гуртожитку Подільського спеціального
навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
(пункт 1, розділ IІ)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Подільського спеціального
навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
__________________ Мар’ян ТРІПАК
"____" лютого 2020 року

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ
працівників та студентів у разі виникнення пожежі в гуртожитку
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
№
Посада
Назва дії
Зміст і послідовність
з/п
виконавця
1. Повідомлення про пожежу У разі виявлення пожежі або її
Черговий
ознак
необхідно
негайно гуртожитку
повідомити за телефоном - 101
до
пожежно-рятувального
підрозділу,
підключити
систему оповіщення людей
про
пожежу, повідомити
керівника навчального закладу
за телефоном:
(098) 335-68-13;
(068) 871-83-83, або особу, що
його заміщує
2.
Евакуація працівників та Негайно у разі виявлення
Черговий
студентів
з
будівлі пожежі або за сигналом гуртожитку;
гуртожитку,
що оповіщення (зазначається вид
чергова
загорілася,
порядок сигналу - Увага пожежа!
медична
евакуації
сестра;
Негайно
покинути
всім
приміщення) всі працівники
нічний
та
студенти,
мають вихователь
виводитися назовні через
(при
коридори і виходити згідно з
наявності)
планом евакуації
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1.
3.

2.
Звірка спискового складу
з фактичною наявністю
евакуйованих з будівлі
гуртожитку працівників
та студентів

3.
Усі евакуйовані з будівлі
гуртожитку працівники та
студенти перевіряються за
наявними
в
групах
поіменними
списками
(журналом обліку занять), а
працівники - за списком
працюючих у коледжі

4.

Пункт
(район
для
екстреної
евакуації)
розміщення евакуйованих
працівників та студентів

У денний час студенти У денний час:
розміщуються у навчальних
завідувач
аудиторіях
навчального гуртожитку;
корпусу коледжу. Працівники, відповідальна
не задіяні у локалізації та
особа за
ліквідації пожежі на своїх
пожежну
робочих місцях.
безпеку;
У нічний час працівники та
керівник
студенти евакуюються до (командир)
приміщення
актової
та евакуаційної
спортивної зал навчального
групи.
корпусу коледжу.

5.

4.
Особа, яка
здійснювала
евакуацію;
старости та
куратори
академічних
груп;
працівники
служби
персоналу

В разі виникнення небезпеки У нічний час:
для
життя
і
здоров'я
черговий
працівників
та
студентів гуртожитку;
закладу освіти - евакуація вихователь
проводиться на стадіон (в
(при
холодну пору року, нічний час наявності);
- спортивну залу) навчальночергова
виховного комплексу № 3
медична
(вул. Годованця, 11, м.
сестра;
Кам'янець-Подільський)
старости
академічних
груп та
старші кімнат
(поверхів)
гуртожитку
Гасіння
пожежі Гасіння
пожежі
Черговий
працівниками
закладу організовується негайно з гуртожитку;
освіти
до
прибуття моменту її виявлення і працівники
пожежно-рятувального
проводиться
працівниками добровільної
підрозділу
закладу освіти не зайнятими
пожежної

18

евакуацією студентів. Для
гасіння
пожежі
використовуються всі наявні
засоби
пожежогасіння
у
гуртожитку та на території
(пожежні
щити)
закладу
освіти

охорони;
фахівець з
питань
безпеки та
охорони

6

Підрахування
збитків
отриманих
під
час
пожежі

Підрахування
збитків
Члени
отриманих під час пожежі
пожежнопроводиться після її гасіння із
технічної
залученням
фахівців
та
комісії;
представників
фінансовофахівець
економічноного
органу фінансовозакладу освіти
економічного
органу

7

Проведення позапланових
інструктажів (занять) з
питань техногенної та
пожежної безпеки.

Відповідно до розпорядження
Члени
(наказу) керівника закладу
пожежноосвіти (директора Коледжу),
технічної
або особи, яка його заміщує, в
комісії;
найближчий
час,
по відповідальна
категоріям:
особа за
із
заступниками
та
пожежну
керівниками
структурних
безпеку
підрозділів;
закладу освіти;
- з викладачами та кураторами
інженер з
академічних груп;
охорони праці
- з працівниками гуртожитку;
та техніки
із
студентами,
які
безпеки
проживають в гуртожитку;
із
орендарями,
які
орендують приміщення.

Відповідальна особа з питань
цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки
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Додаток 8
до Правил пожежної безпеки для
гуртожитку Подільського спеціального
навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу
(пункт 7, розділ VІ)
ПЕРЕЛІК
норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ
(з урахуванням НАПБ 03.001-2004)
№
з/п

Призначення
приміщення

1
1.

2
Класи, кабінети,
аудиторії, лекційні
та адміністративні
приміщення,
спальні
приміщення,
гуртожитки, готелі

2.

Лабораторії хімії,
фізики, біології,
лаборантські при
них, приміщення
для трудового
навчання (крім
майстерень із
обробки металів,
деревини), кімнати
технічного
моделювання,
живопису, юних
натуралістів, кіно-,
фотолабораторії,
бібліотеки, архіви,
студії
Кабінети
інформатики та
обчислювальної
техніки,
радіотехнічні,
електромонтажні
приміщення

3.

Одиниці
виміру

Вогнегасники або засоби гасіння
Примітка
водопінні із вуглекислотні покривало з
зарядом
із зарядом
негорючого
вогнегасної
вогнегасної теплоізоляційречовини 9 кг речовини - ного матеріалу
або порошкові
3,5 кг
розміром 2 х 2м
- 5 кг
3
4
5
6
7
30
1
1
1
Не менше двох
погонних
на поверх або
метрів
його частину,
довжини
виділену
коридору,
глухими
фойє,
стінами і
холу,
перегородками
рекреації
100 м 2
1
1
1
Не менше
одного на
приміщення
-

100 м 2
-

1

1

1

Не менше
одного пінного і
одного
вуглекислотного
на приміщення

20

1
4.

2
Закриті навчальноспортивні зали,
обідні, актові,
лекційні та
читальні зали,
майстерні з
обробки металу,
дерева, дільниці
миття і знежирення

3
100 м 2

4
1

5
1

6
1

7
Не менше двох
на приміщення

5.

Гаражі, відкриті
стоянки
автомашин,
тракторів та іншої
техніки (без
урахування
первинних засобів
пожежогасіння,
якими обладнано
транспортні засоби)

100 м 2
або 5
одиниць
техніки
на
відкритій
стоянці

1

1

1

Не менше двох
на приміщення
або стоянку.
Додатково
обладнуються
ящиком з піском
і лопатою

-

-

Відповідальна особа з питань
цивільного захисту, техногенної
та пожежної безпеки

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ

