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Інструкція № 32 

про заходи пожежної безпеки для добового наряду 

 

1. Галузь застосування  

Ця інструкція поширюється на приміщення добового наряду, де 

організовано несення чергування. Інструкція визначає вимоги щодо 

забезпечення пожежної безпеки та порядку дій у разі виникнення пожежі, є 

обов’язковою для вивчення і виконання усім особовим складом добового 

наряду.  

 

2. Обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного 

режиму, огляду територій і приміщень 

 Заступаючи на чергування особовий склад добового наряду зобов’язаний:  

- впевнитися у наявності всіх ключів та службової документації чергового по 

університету;  

- перевірити справність системи пожежного захисту та охоронної 

сигналізації, про що зробити запис у спеціальному журналі;  

- пересвідчитися, що всі шляхи евакуації ( коридори, сходові клітки, тамбури, 

вестибюлі) не захаращено, а двері евакуаційних виходів, за необхідності, 

можуть бути без перешкод відчинені;  

- перевірити цілісність пломб на навісних шафах пожежних комплект-кранів, 

стан пожежних щитів, пожежних водоймищ, гідрантів та під’їзних шляхів до 

них;  

- впевнитись, чи вільний автомобільний в’їзд на внутрішню територію 

об’єкта університету;  

- перевірити стан освітлення внутрішньої та прилеглої території;  

- протягом чергування організовано здійснювати контроль за дотриманням 

установленого протипожежного режиму учасниками освітнього процесу в 

приміщеннях будівель та прилеглих до них територіях;  

- у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, 

внаслідок яких можливе виникнення пожежі, негайно вжити заходів щодо їх 

усунення, а у разі потреби, повідомити керівника структурного підрозділу;  

- у разі спрацювання системи протипожежного захисту (СПЗ) сповістити 

пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС за телефоном 101 та прибути на 

місце, звідки надійшов сигнал тривоги. Якщо спрацювання було хибним, 

дати відбій пожежно-рятувальному підрозділу.  
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Обхід на предмет зовнішнього огляду об’єктів територій університету з 

метою виявлення ознаків пожежі здійснювати особовим складом добового 

наряду з інтервалом у 4 години. 

Особовий склад добового наряду повинен вміти користуватися 

первинними засобами пожежогасіння та надавати долікарську допомогу 

постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації. У приміщенні 

чергового по університету повинен бути список посадових осіб, яких слід 

викликати у нічний час (вихідні та святкові дні) у разі виникнення пожежі. У 

списку зазначається адреса, службові та домашні телефони посадових осіб. 

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні добового наряду: черговий 

по відповідній території університеті 

 

3. Обов`язки та дії особи у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- негайно голосно (багаторазово) сповістивши усіх присутніх про 

пожежу зупинивши проведення масового заходу. «УВАГА ПОЖЕЖА, усім 

терміново звільнити це приміщення!!!»; 

- негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

телефонним викликом «112» чи «101», при цьому вказати адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище. 

Продублювати повідомлення черговому по університету за                       

тел.  (048) 799-50-70, ОЦППП «Академія поліції» тел. (048) 709-50-45; 

- оцінивши обстановку організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію 

людей використовуючи для цього всі наявні сили і засоби для цього 

відчинити повністю створи дверей усіх евакуаційних виходів. У разі 

ускладнення видимості від продуктів горіння у коридорах вестибюлях, 

сходових клітках для евакуйованих голосом вказувати напрямок руху 

«ВИХІД ТУТ!!!».  

За можливості щільно зачинити вікна, вимкнути струмоприймачі та 

кондиціонування повітря (за винятком пристроїв проти димного захисту), 

здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі; 

- розпочати за спроможністю гасіння пожежі наявними первинними 

засобами пожежогасіння та евакуацію матеріальних цінностей.  

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

- прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам надати 

всебічну допомогу в гасінні пожежі; 

- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі;  

 

Черговий по території університету у разі отримання повідомлення 

про виникнення пожежі зобов’язаний: 

- оцінити обстановку; 
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- організувати та здійснити дії добового наряду відповідно до інструкції    

№ 33 щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей з будівель, 

гасіння пожежі в будівлях Одеського державного університету внутрішніх 

справ.  

 

_______________________ __________ _______________________  
(посада керівника структурного підрозділу)                    (підпис)       (ім’я, прізвище)  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Фахівець з пожежної безпеки 

відділу матеріального забезпечення                  Віктор КИСІЛЬ 
 


