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ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 12
для охоронника

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України 15.08.2016 № 974 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за
№ 1229/29359.

1.2. Ця Інструкція поширюється на охоронників ліцею № 1 імені Івана Франка Дрогобицької
міської ради, встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта, що охороняється, і
є обов'язковою для вивчення та виконання охоронниками, які працюють в ліцеї на постійній основі
або по найму.

2. Обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму,
огляду території  і приміщень

Заступаючи на чергування, охоронник зобов'язані:
- впевнитись у наявності всіх ключів, документації охоронників;
- перевірити працездатність телефонного зв´язку;
- перевірити протипожежний режим приміщення ліцею.
Протягом чергування охоронник повинен постійно здійснювати контроль за протипожежним

та режимним станом приміщення та території ліцею. Виявлені недоліки та ті, про які сповістили
працівники ліцею, повинні негайно (за можливості) усуватися шляхом повідомлення про це
фахівців електротехнічної, сантехнічної служб, служби охорони праці ліцею.

Під час перевірки протипожежного режиму приміщення, холів коридорів та території
охоронник повинен:

- впевнитись у наявності первинних засобів пожежогасіння - вогнегасників, пожежних щитів;
- знати та вміти перевірити роботу вогнегасників;
- оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів.
- впевнитись, чи вільний в'їзд на територію ліцею;
- у вечірній і нічний час перевірити стан освітлення території.
Перевірки повинні здійснюватися охоронником з інтервалом у 4 год. Порушення та недоліки,

які не вдалося усунути під час перевірки, відображаються у Журналі приймання / передачі об’єкту
під охорону під час приймання-здавання чергування.

У разі виникнення пожежі необхідно негайно повідомити про це Державну службу з
надзвичайних ситуацій за тел. 101, повідомити керівника закладу або особу, що його заміщує, та
прибути на місце, звідки надійшов сигнал тривоги. Якщо пожежно-небезпечна ситуація не
виявилась, треба дати відбій пожежній охороні та керівнику закладу або особі, що його заміщує.

Охоронники повинні вміти користуватися всіма первинними засобами пожежогасіння, які є
на об'єкті, що охороняється. Навчання способам гасіння умовної пожежі охоронники мають
проходити при прийомі на роботу.



У приміщенні охоронник повинен бути список посадових осіб, яких слід викликати в нічний
час (вихідні та святкові дні) у разі виникнення пожежі. У списку зазначаються адреси, службові та
домашні телефони посадових осіб.

При вимушеній евакуації людей, залучених до позакласної роботи, та матеріальних
цінностей під час виникнення пожежі чи аварії охоронники повинні направляти людей (керівників
гуртків та вихованців гуртків) до запасних виходів, за необхідності допомагати у проведенні
евакуації матеріальних цінностей.

3. Обов'язки та дії охоронників у разі виникнення пожежі
При виникненні пожежі охоронники зобов'язані:
- повідомити за тел. 101 Державну службу з надзвичайних ситуацій та керівника закладу або

особу, що його заміщує;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;
- організувати рятування (евакуацію) людей, залучених до позакласної роботи, вивести їх за

межі небезпечної зони, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, сантехнічною та

транспортною).
Окрім цього, охоронник повинен зустрічати прибуваючі підрозділи Державної служби з

надзвичайних ситуацій і найкоротшим шляхом направляти їх на місце пожежі. До прибуття
керівних та посадових осіб ліцею охоронник не повинен залишати місце пожежі (за умови, що
немає загрози його життю та здоров’ю) і, за можливості, надавати консультативну допомогу
керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи іншого обладнання, запасних виходів,
виходів на дах тощо.


