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ЕДИНИЙ ПЕРЕЛІК 

інструкцій з пожежної безпеки  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

№  

п/п 

НАЗВА ІНСТРУКЦІЇ  

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 

інструкції 

1.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в службових та 

адміністративних приміщеннях   

1 

2.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в будівлі 

постійного перебування здобувачів освіти 

2 

3.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у гуртожитку 3 

4.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у кімнатах 

постійного перебування підвищеного комфорту 

4 

5.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях, 

де проводяться масові заходи (навчальні аудиторії, 

конференц-зали, актові зали) 

5 

6.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у 

спеціалізованій навчальній аудиторії 

6 

7.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях 

комп’ютерних класів 

7 

8.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у бібліотеці 8 

9.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях 

архіву 

9 

10.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях 

режимно-секретного відділу 

10 

11.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у медико-

санітарній частині   

11 

12.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в їдальні  12 

13.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях 

кухень, кафе, буфетів 

13 

14.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях 

складу озброєння 

14 

15.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у кімнаті 

зберігання зброї 

15 

16.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях 

спортивної зали 

16 

17.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у тирі 17 

18.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у котельні 18 



2 

19.  Інструкція про заходи пожежної безпеки на пральні 19 

20.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у складських 

приміщеннях 

 

20 

21.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у гаражі 21 

22.  Інструкція про заходи пожежної безпеки для 

автотранспортних засобів 

 

22 

23.  Інструкція про заходи пожежної безпеки у майстерні 23 

24.  Інструкція  про заходи пожежної безпеки у приміщеннях 

матеріального складу 

 

24 

25.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в 

електрощитовій 

 

25 

26.  Інструкція  щодо порядку проведення вступного 

інструктажу з питань пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях  

 

 

26 

27.  Інструкція для проведення первинного, повторного,  

позапланового та цільового інструктажів в підрозділах з 

питань пожежної безпеки та дій у надзвичайних 

ситуаціях 

 

 

 

27 

28.  Інструкція щодо порядку утримання та експлуатації 

первинних засобів пожежогасіння 

 

28 

29.  Інструкція з експлуатації внутрішнього протипожежного 

водогону 

 

29 

30.  Інструкція з порядку утримання евакуаційних шляхів 30 

31.  Інструкція щодо дій у випадку пожежі та нормативи 

евакуації людей з будівель 

 

31 

32.  Інструкція про заходи пожежної безпеки для добового 

наряду 

 

32 

33.  Інструкція добовому наряду щодо забезпечення 

безпечної та швидкої евакуації людей з будівель, гасіння 

пожежі в будівлях 

 

 

33 

34.  Інструкція про заходи пожежної безпеки під час 

проведення тимчасових газозварювальних 

(газорізальних) робіт 

 

 

34 

35.  Інструкція про заходи пожежної безпеки під час 

проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-

монтажних робіт 

 

 

35 

 

 

Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення                                       Віктор КИСІЛЬ 

08.11.2021  


