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ІНСТРУКЦІЯ
керівника структурного підрозділу Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця з питань пожежної безпеки
та дій в умовах пожежі

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інструкція
керівника
структурного
підрозділу
Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця з питань
пожежної безпеки та дій в умовах пожежі (далі – інструкція) встановлює
порядок дій керівника структурного підрозділу в умовах виникнення пожежі,
щодо запобігання пожежам і дотримання правил пожежної безпеки.
Інструкція розроблена на підставі Кодексу цивільного захисту України
від 02.10.2012 р. № 5403–VI, Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених Наказом МНС України від 19.10.2004 р. № 126 (зі змінами та
доповненнями).
Керівник структурного підрозділу у межах своїх повноважень повинен
забезпечити дотримання правил пожежної безпеки і готовність структурного
підрозділу до дій у разі виникнення пожежі (ознак горіння) та в умовах
пожежі.
При виникненні завдань, спрямованих на забезпечення пожежної
безпеки і зниження ризику виникнення пожежі, а також в умовах виникнення
пожежі, керівник структурного підрозділу керується Законом України «Про
пожежну безпеку», Кодексом цивільного захисту України, Правилами
пожежної безпеки в Україні, Наказом Міністерства освіти і науки України від
08.07.2010 р. № 683 «Про покращення організації роботи з питань пожежної
та техногенної безпеки», Наказом ректора університету від 05.05.2014р. № 99

«Про заходи, пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки у гуртожитках і
навчальних корпусах ХНЕУ ім. С. Кузнеця», загальною інструкцією про
заходи пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях університету, іншими
нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, цією інструкцією.

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У СТРУКТУРНОМУ
ПІДРОЗДІЛІ

2.1. Головним завданням (з питань, передбачених цією інструкцією)
керівника структурного підрозділу університету є забезпечення пожежної
безпеки у структурному підрозділі.
2.2. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою
частиною основної діяльності керівника структурного підрозділу.
2.3. З питань організації і виконання заходів із забезпечення пожежної
безпеки керівник структурного підрозділу університету зобов’язаний:
 знати вимоги Закону України «Про пожежну безпеку», Кодексу цивільного
захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, організувати та
здійснювати контроль виконання заходів пожежної безпеки у структурному
підрозділі;
 забезпечити неухильне виконання у структурному підрозділі вимог загальної
інструкції про заходи пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях
університету, наказів і розпоряджень ректора університету з питань пожежної
безпеки;
 визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника
структурного підрозділу, відповідальних за пожежну безпеку приміщень та
дільниць) щодо забезпечення пожежної безпеки;
 здійснювати контроль дотримання встановленого в університеті
протипожежного режиму, який визначає можливість паління тільки у
відведених для цього місцях, порядок відключення електрообладнання від
мережі електропостачання у разі пожежі, порядок огляду та зачинення
приміщень після закінчення роботи, дії працівників і студентів у разі

виявлення пожежі, порядок оповіщення про пожежу і застосування
первинних засобів пожежогасіння;
 забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на зниження
виникнення пожежі у будівлях та приміщеннях університету;

ризику

 забезпечити участь підпорядкованого особового складу у заходах з навчання
та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з
працівниками і студентами протипожежних інструктажів, протипожежних
тренувань з елементами евакуації, занять з пожежно-технічного мінімуму;
 знати порядок дій при отриманні інформації про виникнення пожежі, зокрема
порядок застосування первинних засобів пожежогасіння і евакуації
працівників та студентів, забезпечити навчання підпорядкованого особового
складу у необхідному обсязі з питань, передбачених цією інструкцією;
 забезпечити неухильне виконання встановленого порядку
приміщень, об’єктів університету і прилеглих територій;

утримання

 забезпечити виховання в учасників навчально-виховного процесу і
працівників високої свідомої дисципліни, сумлінного відношення до
збереження засобів протипожежного захисту і свідомого виконання правил
пожежної безпеки.

ІІІ. ПОРЯДОК ДІЙ КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
УНІВЕРСИТЕТУ (УПОВНОВАЖЕНОГО КЕРІВНИКА З ЛІКВІДАЦІЇ
ПОЖЕЖІ) У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) керівник структурного
підрозділу (уповноважений керівник з ліквідації пожежі) зобов’язаний:
 негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону (тел. 101). При
цьому необхідно назвати адресу об’єкту університету, вказати кількість
поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також
повідомити своє прізвище;
 вжити заходів щодо термінової евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі

та збереження матеріальних цінностей університету;
 повідомити про виявлення пожежі органи управління університету (штаб
цивільного захисту за тел. 702–11–91; 702–11–93; 702–05–76 і пункт
управління за тел. 702–03–04) та оперативно-чергову службу університету
(оперативного чергового навчального корпусу, в приміщенні якого виявлено
пожежу, або ознаки горіння), експлуатаційно-технічний відділ (ЕТВ)
університету тощо;
 у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну,
газорятувальну тощо).
3.2. Керівник структурного підрозділу, що прибув (опинився у зоні
пожежі) на місце пожежі (уповноважений керівник з ліквідації пожежі),
зобов’язаний:
 перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення) та
чи здійснено оповіщення працівників і студентів університету про пожежу,
довести інформацію про подію до органів управління університету (702–11–
91; 702–11–93; 702–05–76 і на пункт управління за тел. 702–03–04),
оперативно-чергової служби та ЕТВ університету тощо;
 негайно вжити заходів щодо припинення навчального процесу та іншої
діяльності, не пов’язаної з гасінням пожежі, екстреної евакуації людей, які не
беруть участь у ліквідації (локалізації) пожежі, за межі небезпечної зони,
збереження матеріальних цінностей університету (за можливістю). У разі
загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для
цього всі наявні сили і засоби з дотриманням заходів безпеки;
 вжити заходів щодо відключення електроенергії (за винятком систем
протипожежного
захисту),
газопостачання,
систем
вентиляції
і
кондиціювання повітря, інших заходів, спрямованих на запобігання розвитку
і поширенню пожежі, задимленню приміщень, організувати гасіння
(локалізацію) пожежі з використанням внутрішньо-будинкової системи
пожежогасіння та інших первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників,
обладнання протипожежних щитів та ін.);
 організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у
виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та підключення
протипожежної техніки до водних джерел, забезпечити інформування

керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі та
з інших питань;
 перевірити включення і функціонування автоматичних систем оповіщення
про пожежу, пожежогасіння і протидимового захисту (у разі їх наявності);
 у разі необхідності викликати медичну і газорятувальну службу, організувати
їх зустріч;
 забезпечити безпеку працівників університету, які беруть участь у ліквідації
( локалізації) пожежі і проведенні заходів з евакуації, від можливих обвалів
конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і високої температури,
ураження електричним струмом, інших факторів небезпеки тощо;
 перевірити наявність учасників навчально-виховного процесу і працівників
університету у небезпечних зонах;
 організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей
(одночасно з гасінням пожежі, якщо для цього є можливість);

університету

 з усіх питань сприяти рятувальникам у виконанні завдань з гасіння пожежі.
3.3. Під час проведення заходів з евакуації і гасіння пожежі необхідно:
 з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші виходи і
шляхи евакуації до безпечної зони у найкоротший термін;
 вжити заходів щодо попередження паніки і недопущення травматизму серед
працівників і студентів. З метою запобігання проявам паніки не залишати
студентів університету без нагляду з боку викладачів та інших відповідальних
працівників з моменту виявлення пожежі до ліквідації пожежі;
 евакуацію людей починати з приміщення (приміщень), у якому виявлено
пожежу (задимлення, ознаки горіння), суміжних з ним (ними) приміщень,
яким загрожує поширення вогню і токсичних продуктів горіння. Рішення про
проведення евакуації людей з об’єктів університету, які не зазнали впливу
пожежі, приймає ректор університету за узгодженням з керівником пожежнорятувального підрозділу;
 під час проведення заходів з евакуації ретельно перевірити всі приміщення з
метою виключення можливості перебування у них людей (зокрема під

столами, у шафах та ін.), вжити заходів, які унеможливлюють повернення
людей до будівлі, де виникла пожежа;
 в умовах гасіння (локалізації) пожежі і проведення заходів з евакуації у
першу чергу забезпечити безпечні умови для збереження життя і здоров’я
людей;
 в умовах пожежі відчиняти вікна і двері у приміщення тільки у разі
необхідності, залишаючи приміщення, намагатись вікна і двері зачиняти з
метою недопущення розвитку і поширення пожежі.

IV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

4.1. Керівник структурного підрозділу, який прибув до місця пожежі
(опинився у зоні пожежі) виконує обов’язки уповноваженого керівника з
ліквідації пожежі до прийняття рішення ректором університету.
4.2. Уповноважений керівник з ліквідації пожежі організовує зустріч і
взаємодію пожежної охорони та інших рятувальних служб, забезпечує їх
безперешкодний доступ на територію об’єктів університету, здійснює
інформування керівника пожежно-рятувального підрозділу про конструктивні
і технологічні особливості об’єкту, де виникла пожежа, прилеглих будівель,
залучає необхідні сили і засоби університету.

4.3. У всіх випадках керівник структурного підрозділу зобов’язаний
діяти так, щоб забезпечити безпеку людей від уражаючих факторів
(можливих негативних наслідків) пожежі.

Штаб цивільного захистуХНЕУ ім. С. Кузнеця

