
Додаток 4 

до наказу № ____ від ___.___.2020 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з адміністративної роботи 

КПІ ім.  Ігоря Сікорського 

____________Вадим  КОНДРАТЮК 

«_____»  _____________  2020 р. 

 

ОБОВ’ЯЗКИ 

відповідального за пожежну безпеку в корпусі (гуртожитку) № ___ 

 

1. Відповідальний за пожежну безпеку зобов’язаний: 

1.1. постійно аналізувати стан пожежної безпеки в підрозділі, забезпечувати 

розробку проектів наказів, розпоряджень, інструкцій, що встановлюють відповідний 

протипожежний режим в підрозділі; 

1.2. забезпечувати проходження посадовими особами і працівниками навчання і 

перевірки знань з питань пожежної безпеки; 

1.3. розробляти (брати участь в розробці) інструкцій, що встановлюють основні 

напрямки забезпечення систем запобігання пожежі і протипожежного захисту в 

структурному підрозділі, будівлі, споруді тощо відповідно до вимог законодавства 

України, порядок забезпечення безпеки людей та збереження матеріальних цінностей 

у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також створення умов для швидкого 

гасіння пожежі; 

1.4. розробляти та здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 

1.5. брати участь у розслідуванні, здійснювати оформлення і вести облік 

випадків пожеж, загорянь, постраждалих і загиблих на пожежах, визначати 

матеріальні збитки від пожеж; 

1.6. забезпечувати супровід посадових осіб органу державного нагляду 

(контролю) під час планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки; 

1.7. забезпечувати своєчасне виконання вимог приписів про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки; 

1.8. утримувати у справному стані і постійній готовності до застосування 

первинні засоби пожежогасіння та зв’язку, не допускати їх нецільове використання; 

1.9. визначати необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння на об’єкті 

окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих 

установок; 

1.10. здійснювати заходи щодо забезпечення об'єктів засобами зв’язку, 

протипожежним водопостачанням, знаками пожежної безпеки, а також первинними 

засобами пожежогасіння; 

1.11. надавати щорічний звіт про проведені заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки та план таких заходів на наступний рік; 

1.12. проводити протипожежну пропаганду; 



1.13. вживати заходів щодо недопущення порушення працівниками та іншими 

особами норм пожежної безпеки; 

1.14. сприяти пожежній охороні при гасінні пожеж, встановленні причин та умов 

їх виникнення та розвитку, а також виявленні осіб, винних у порушені вимог 

пожежної безпеки та виникненні пожеж; 

1.15. негайно повідомляти керівнику структурного підрозділу та відділу 

пожежної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського про виникнення пожежі, несправності 

наявних засобів і систем протипожежного захисту, про зміну стану доріг і проїздів, що 

ведуть до місця загоряння; 

1.16. забезпечувати виконання вимог державного пожежного нагляду, що 

стосуються його діяльності, і дотримання діючих норм щодо забезпечення пожежної 

безпеки; 

1.17. забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення, 

тепловиробляючих установок, електромереж та електроустановок, вживати негайних 

заходів для усунення виявлених несправностей, що можуть призвести до пожежі; 

1.18. надавати відповідну інформацію з підтверджуючими матеріалами щодо 

виконання протипожежних заходів за приписами відділу пожежної безпеки КПІ ім. 

Ігоря Сікорського та органами державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки. 

 

2. За невиконання чи неналежне виконання цих обов’язків відповідальний за 

пожежну безпеку несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу пожежної безпеки     Іван МАЦЯКА 

 

З обов’язками ознайомлений: 

відповідальний за пожежну безпеку в корпусі (гуртожитку) №  ____ 

         П.І.Б.  «      »     р. 

 


