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ПРАВИЛА
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України
(витяг)
І. Загальні положення
1. Ці Правила розроблені відповідно до підпункту 16 пункту 1 статті 18
Кодексу цивільного захисту України, статті 26 Закону України “Про освіту”
та пункту 3 розділу І Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №
252/26697 (далі - Правила пожежної безпеки), і поширюються на:
1) навчальні заклади всіх типів і форм власності, що належать до сфери
управління МОН (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні,
вищі, заклади післядипломної освіти);
2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до
будівель, споруд, прилеглих до них територій, приміщень, іншого нерухомого
майна, обладнання, устаткування навчальних закладів та установ системи освіти
(далі - заклади та установи) незалежно від типів і форм власності, що належать
до сфери управління МОН, і є обов’язковими для виконання вихованцями,
учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, аспірантами,
докторантами, керівниками, педагогічними, науковими, науково-педагогічними,
технічними працівниками, спеціалістами і обслуговувальним персоналом цих
закладів та установ (далі - учасники навчально-виховного процесу).
.

ІІІ. Вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівель,
приміщень та споруд, евакуаційних шляхів і виходів
1. Території закладів та установ слід постійно утримувати в чистоті.
Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно
прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця.
2. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, а
також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння

мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від
снігу.
3. Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими
майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється
захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування,
стоянки автотранспорту, встановлення тимчасових будівель і споруд.
4. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на
відстані не менше 30 м від будівель та споруд, викидати незагашене вугілля
забороняється. В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні
дозволяється зменшувати відстань до 5 м за наявності спеціально обладнаного
вогнища та огородження місця застосування відкритого вогню негорючими
конструкціями на максимальну висоту можливого полум’я.
У всіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого
вогню.
5. Забороняється тютюнопаління у приміщеннях закладів та установ.
6. Усі будівлі, приміщення та споруди закладів та установ повинні постійно
утримуватися в чистоті.
8. У кожному приміщенні закладу та установи повинна бути розміщена
табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер
телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з
пожежної безпеки.
10. Під час перебування учасників навчально-виховного процесу в будівлях
дозволяється двері евакуаційних виходів замикати лише зсередини за
допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів)
відмикаються.
11. У приміщеннях, де перебувають діти, покриття повинно кріпитися до
підлоги (крім дошкільних навчальних закладів) та мати помірну
димоутворювальну здатність.
12. Будівлі закладів та установ повинні бути обладнані засобами
оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:
внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;
дзвінки та інші звукові сигнали.
14. У будівлях закладів та установ не дозволяється:
розміщувати людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах
(будівлях), не забезпечених 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
(кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну
цінність), 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, газові
плити тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних
приміщень;
захаращувати шляхи 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 будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей;
застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;
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.
16. Користуватися прасками в закладах та установах дозволяється лише в
спеціально відведених приміщеннях під наглядом працівника закладу та
установи.
17. Усі будівлі і приміщення закладів та установ мають бути забезпечені
первинними засобами пожежогасіння.
18. Після закінчення занять у групах, класах, кабінетах, лабораторіях,
аудиторіях, майстернях, інших приміщеннях вихователі, учителі, викладачі,
лаборанти, майстри виробничого навчання та інші працівники закладу або
установи повинні оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити
приміщення, знеструмивши електромережу.

ІV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного
обладнання

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).
8. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях закладів та установ
забороняється.
Під час експлуатації пічного опалення не допускається:
залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними
малолітнім дітям;
користуватися печами, що мають тріщини;
розміщувати паливо та інші горючі матеріали безпосередньо перед
топковим отвором;
зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому
на дерев’яній або горючій підставці;
сушити (складати) на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
застосовувати для розпалення печей легкозаймисті речовини (далі - ЛЗР) та
горючі речовини (далі - ГР), топити вугіллям, коксом і газом печі, не
пристосовані для цього;
використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри
топливника, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;
використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових
заходів.

V. Електроустановки
1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у
закладах та установах, 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, (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.
3. Усі роботи в закладах та установах повинні проводитися на справному
електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки,
вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо).
4. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у навчальних
закладах та установах забороняються.

5. Експлуатація електроустановок та освітлювальної електромережі
закладів та установ має відповідати вимогам пункту 1 розділу ІV Правил
пожежної безпеки.
6. Під час експлуатації електроустановок у закладах та установах не
дозволяється використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах,
що не передбачені заводом-виготовлювачем.
7. У всіх приміщеннях (незалежно від їх призначення), які після закінчення
робіт замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх
електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна
бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та
охоронних установок, а також установок, що за вимогами технології працюють
цілодобово).
8. Не дозволяється застосування електронагрівальних приладів у
пожежонебезпечних зонах складських приміщень, у будівлях архівів, музеїв,
бібліотек, гардеробних тощо.

VІ. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного
захисту
1. Кожний заклад та установа мають бути забезпечені 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”).
5. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним
рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистаційного 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.
8. Усі будівлі закладів та установ мають бути забезпечені первинними
засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою,
покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами,
совковими лопатами, іншим пожежним інструментом.
Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у
планах евакуації.. Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2 2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщенням (за потреби).

Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних та
легкодоступних місцях якмога ближче до виходу із приміщення.
11. 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.
16. Учасники навчально-виховного процесу (крім вихованців дошкільних
навчальних закладів та учнів початкових шкіл) повинні знати місця, де
розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі
виникнення пожежі чи загоряння.
17. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та
інших потреб, не пов’язаних з гасінням пожеж, не дозволяється.

VIІ. Порядок дій у разі виникнення пожежі
1. У разі виникнення пожежі дії працівників закладів та установ мають бути
спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу дітей, їх евакуацію та
рятування.
3. Працівник закладу та установи, який виявив пожежу або її ознаки
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення
температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:
негайно повідомити про це за телефоном до найближчого пожежнорятувального 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 і
залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з
планом евакуації;
сповістити про пожежу керівника закладу та установи або особу, що його
заміщує;
організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо
гасіння пожежі наявними в закладі та установі засобами пожежогасіння.
5. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:
з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші
евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший строк;
ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки. З цією метою
працівникам закладів та установ не можна залишати дітей без нагляду з
моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;
евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і
суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і
продуктів горіння. Дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу
чергу;

у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови
для безпечної евакуації людей;
з метою запобігання поширенню вогню, диму утримуватися від відчинення
вікон і дверей, а також від розбивання скла.
Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно
зачинити за собою всі двері і вікна.

VIIІ. Вимоги пожежної безпеки до приміщень різного
призначення, що належать до системи освіти України
1. Вимоги пожежної безпеки до навчальних та навчально-виробничих
приміщень (класи, кабінети, аудиторії, лабораторії, навчально-виробничі
майстерні тощо):
3) у навчальних та навчально-виробничих приміщеннях зберігаються тільки
ті навчально-наочні посібники та навчальне обладнання, проводяться тільки ті
досліди та роботи, які передбачені переліками та навчальними програмами;
4) після закінчення занять усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та
матеріали повинні бути вилучені з класів, кабінетів, майстерень у спеціально
виділені та обладнані приміщення;
5) усі учасники навчально-виховного процесу зобов’язані знати
пожежонебезпечні властивості застосовуваних хімічних реактивів і речовин,
засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними;
7) усі роботи, пов’язані із застосуванням ЛЗР та ГР, а також з виділенням
токсичних або пожежо-, вибухонебезпечних газів і парів, слід виконувати
відповідно до підпункту 1.7 пункту 1 розділу VI Правил пожежної безпеки;
2. Вимоги пожежної безпеки до адміністративних приміщень:
1) забезпечення пожежної безпеки в адміністративних приміщеннях
здійснюється відповідно до розділу ІІІ цих Правил;
2) усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у
справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із приміщення (будівлі);
3) користуватися електронагрівачами в адміністративних приміщеннях не
дозволяється;
3. Вимоги пожежної безпеки до обчислювальних центрів, комп’ютерних
класів:
1) забезпечення пожежної безпеки для обчислювальних центрів,
комп’ютерних класів здійснюється відповідо до вимог Правил охорони праці під
час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65;

2) усі приміщення обчислювальних центрів, комп’ютерних класів мають
бути обладнані СПЗ;
3) електроживлення електронно-обчислювальних машин повинно мати
автоматичне блокування відключення електроенергії на випадок зупинки
системи охолодження та кондиціонування;
4) система вентиляції обчислювальних центрів, комп’ютерних класів
повинна бути обладнана блокувальним пристроєм, який забезпечує її
відключення на випадок пожежі.
4. Вимоги пожежної безпеки до конференц-залів, лекторіїв, актових залів та
інших приміщень для проведення культурно-масових заходів:
1) відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення
культурно-масових заходів (вечорів, спектаклів, концертів, кіносеансів,
новорічних ялинок тощо) є керівники закладів та установ;
2) приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати не менше
двох евакуаційних виходів, які необхідно постійно утримувати в справному
стані;
3) перед початком культурно-масових заходів керівник установи та закладу
наказом призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні
ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на
відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і
справному стані СПЗ. Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку
культурно-масового заходу;
4) під час проведення культурно-масового заходу з дітьми мають бути
черговий викладач, класні керівники або вихователі. Ці посадові особи повинні
бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації дітей у
разі виникнення пожежі та зобов’язані забезпечити дотримання вимог пожежної
безпеки під час проведення культурно-масового заходу;
5) організація та умови проведення культурно-масових заходів мають
відповідати вимогампункту 2 розділу VІ Правил пожежної безпеки;
6) розміщення крісел у залах для глядачів здійснюється відповідно до вимог
ДБН В.2.2-16-2005 “Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади”. За місткості
залів не більше 200 місць допускається передбачати встановлення крісел,
стільців і лав чи їх ланок без кріплення до підлоги, за умови з’єднання їх у рядах
між собою;
7) у приміщеннях для культурно-масових заходів килими та килимові
покриття повинні кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо
токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність;
8) проведення занять, репетицій, спектаклів і концертів, а також
демонстрація кінофільмів у культурно-видовищних приміщеннях закладів або

установ дозволяється за умови виконання вимог пункту 2 розділу VІ Правил
пожежної безпеки;
9) під час проведення новорічних вечорів ялинка має встановлюватися на
стійкій основі з таким розрахунком, щоб не утруднювався вихід з приміщення;
за відсутності в закладі та установі електричного освітлення або його
відключення новорічні вистави та інші культурно-масові заходи слід проводити
у денний час;
10) дозволяється застосовувати гірлянди та інші прикраси промислового
виробництва для ялинки за наявності паспорта або сертифіката відповідності на
них;
11) підключення гірлянд до мережі необхідно виконувати тільки за
допомогою штепсельних з’єднань;
у разі виявлення несправності в ілюмінації її слід негайно вимкнути і не
вмикати до усунення несправностей;
12) під час оформлення ялинки не дозволяється застосовувати для
ілюмінації ялинки свічки.
5. Вимоги пожежної безпеки до гуртожитків, готелів та будинків
підвищеної поверховості:
1) відповідальними за протипожежний стан гуртожитків, готелів та
будинків підвищеної поверховості, які знаходяться на балансі закладів та
установ (далі - житлові будівлі) є особи, які визначені наказом керівника
навчального закладу та установи;
2) громадяни, які селяться в житлові будівлі, повинні бути ознайомлені з
правилами пожежної безпеки;
3) у всіх кімнатах житлових будівель слід розмістити на видних місцях:
схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням номера
кімнати, найкоротшого шляху евакуації та пам’ятку щодо дій на випадок
виникнення пожежі для мешканців;
пам’ятку щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для тих, хто
проживає в кімнаті;
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;
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;

6) черговий персонал готелів, гуртожитків з кількістю місць для
проживання 50 осіб і більше, а також їх мешканці повинні бути забезпечені
індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації в
разі виникнення пожежі.
6. Вимоги пожежної безпеки до бібліотек, архівів, музеїв, виставок:
1) приміщення бібліотек, архівів, сховищ, музеїв, виставок тощо (далі сховища) належать до об’єктів підвищеної пожежонебезпеки. У зв’язку з цим
усі працівники повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки;
2) забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях бібліотек здійснюється
відповідно допункту 2 розділу IV Правил охорони праці для працівників
бібліотек, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 12 грудня 2012 року № 1398;
3) сховища слід обладнувати СПЗ, за відсутності у приміщеннях сховищ
вікон дозволяється обладнання цих приміщень системою димовидалення;
4) влаштування безшумної підлоги та звукоізоляції із застосуванням
синтетичних матеріалів допускається тільки за умови використання
нетоксичних матеріалів на негорючій основі та узгодження їх застосування з
органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
5) усі легкозаймисті
непошкодженим склом;
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6) стелажі у сховищах повинні виготовлятися із негорючих матеріалів;
стелажі, вітрини та стенди, які виконані із горючих матеріалів, повинні
оброблятися вогнезахисною речовиною, якщо це допускається за умови
зберігання експонатів;
7) у будівлях сховищ не дозволяється:
тютюнопаління, а також застосування відкритого вогню (факелів, свічок,
сірників тощо);
зберігання та використання мікрофільмів на горючій плівці, усі
мікрофільми необхідно зберігати в коробках із негорючих матеріалів у
металевих шафах;
захаращення проходів
опалювальних приладів;

між
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8) територія сховищ у нічний час повинна бути освітлена;
9) здавати в оренду приміщення сховищ іншим організаціям без дозволу
органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки не дозволяється;
10) кожне приміщення сховищ повинно мати план евакуації на випадок
виникнення пожежі та інструкцію про порядок дій під час пожежі, а у музеях,

галереях, виставкових залах на додаток до плану евакуації людей повинен бути
опрацьований план евакуації експонатів та інших цінностей на випадок пожежі.
13. Фарбувальні роботи, миття і знежирення деталей потрібно виконувати
тільки при роботі припливно-витяжної вентиляції з місцевими відсмоктувачами
від фарбувальних камер, шаф, кабін і ванн.
14. Пролиті на підлогу лаки, фарби і розчинники слід негайно прибирати за
допомогою стружок, піску тощо. Миття підлоги, стін та обладнання горючими
речовинами не дозволяється.

ІХ. Навчання з питань пожежної безпеки в навчальних закладах
та установах системи освіти України
2. Навчання з пожежної та техногенної безпеки з вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами в закладах проводиться відповідно
до Порядку здійснення навчання населення та законодавства України у сфері освіти.
4. Інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться у порядку,
визначеному керівником закладу та установи відповідно до вимог нормативноправових актів у сфері цивільного захисту.
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