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Загинули 16 людей і понад 30 постраждали,
зокрема семеро рятувальників.

ВИСНОВКИ УРЯДОВОЇ КОМІСІЇ:
«Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів
був зачинений. Керівництво та персонал коледжу
не забезпечили протипожежний захист
приміщення. Більше того - свідомо порушували
норми пожежної безпеки, зокрема, щодо
утримання евакуаційних шляхів та експлуатації
електрообладнання».

Пожежа у Одеському коледжі економіки, права 
та готельно-ресторанного бізнесу.
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Пожежа у ліцеї сталася ввечері 19 вересня у м. Чугуїв.
Попередньо, все почалося у спортзалі, згодом вогонь
пошкодив дах, перекриття та інші навчальні
приміщення.

Причина - замикання в електромережі.

Гасіння пожежі було ускладнене розповсюдженням
вогню пустотами даху та виникненням прогарів (після
ремонту дах мав двошарове покриття).

Пожежа в будівлі КЗ «Чугуївський ліцей №2»
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6 травня 2021 року сталася пожежа в приміщенні
ліцею «Лідер», що в м. Сарни на Рівненщині.
Причина - коротке замикання електромережі на 4-
му поверсі будівлі.
Внаслідок сильного задимлення евакуацію
проводили за допомогою фахівців ДСНС.
Вогнеборці евакуювали із задимлених приміщень
23 особи.

Пожежа в Сарнінському районному ліцеї «Лідер»
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- відсутність або непрацездатність систем протипожежного

захисту;

- відсутнє евакуаційне освітлення шляхів евакуації та

евакуаційних виходів;

- замикання дверей на шляхах евакуації та евакуаційних

виходах;

- горюче облицювання стін та підлоги на шляхах евакуації;

- встановлення на вікнах глухих металевих ґрат;

- несвоєчасне проведення заміру опору ізоляції електричних

мереж;

- відсутність достатньої кількості вогнегасників, не своєчасне

проведення їх технічного обслуговування;

- непрацездатність системи внутрішнього протипожежного

водопроводу та системи зовнішнього водопостачання;

- не проводиться обробка дерев’яних конструкцій горищ

вогнезахисними сумішами.

ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯКІ 
ДОПУСКАЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
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1. Правила пожежної безпеки в Україні, які затверджені
наказом МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня
2015 року за № 252/26697.

2. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів
та установ системи освіти України, які затверджені
наказом МОН України 15.08.2016 № 974, зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
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➢призначити відповідальних за забезпечення пожежної

безпеки закладу;

➢визначити та затвердити посадові інструкції з переліком

функціональних обов’язків;

➢встановити відповідним наказом протипожежний режим на

об’єкті;

➢розробити та затвердити інструкції про заходи пожежної

безпеки для кожного приміщення;

➢розробити та затвердити порядок дій адміністрації та

працівників навчального закладу у разі виникнення пожежі;

➢визначити порядок проходження працівниками навчального

закладу спеціального навчання, інструктажів та перевірки

знань з питань пожежної безпеки;

АЛГОРИТМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:
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➢проводити практичне відпрацювання схематичних планів

евакуації із залученням всіх працівників закладу (не рідше 1

разу на півроку);

➢організувати діяльність протипожежних формувань (ДПД,

ДЮРП та ПТК);

➢розміщення наочних засобів протипожежної пропаганди

агітаційного або інструктивного характеру;

➢створити куточок або кімнату з охорони праці та пожежної

безпеки;

➢встановити контроль за експлуатацією та технічним

обслуговуванням систем протипожежного захисту;

➢ здійснювати постійний контроль з боку адміністрації

закладу за дотриманням та виконанням вимог норм та

правил пожежної безпеки.

АЛГОРИТМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:
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Успішна, своєчасна та безпечна евакуація забезпечується:

1. Підтриманням в належному стані евакуаційних шляхів та

виходів, їх відповідність вимогам пожежної безпеки.

2. Працездатністю систем протипожежного захисту будівлі.

3. Організацією спеціального навчання та проведенням

інструктажів з питань пожежної безпеки.

4. Визначеним заздалегідь порядком оповіщення дітей та

педагогічних працівників про пожежу.

5. Практичним відпрацюванням порядку евакуації із

залученням учнів та працівників навчального закладу.

6. Проведенням заходів щодо уникнення паніки чи її проявів;

7. Ліквідацією пожежі на початковій стадії (по можливості).

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ 
АБО ІНШОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
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Адміністративна відповідальність передбачає штрафні санкції у

розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від

1700 до 5100 грн).

Кримінальна відповідальність настає в тому випадку, якщо

порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

спричинило:

- виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей;

- виникнення пожежі, якою заподіяно або майнову шкоду у великому

розмірі, -

карається штрафом від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян

або виправними роботами на строк до 2-х років,

або обмеженням волі на строк до 3-х років.

Якщо діяння спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо

великому розмірі - карається позбавленням волі на строк від 3-х до 8-ми

років.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
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На підставі вище викладеного, хочу зазначити:

саме від ефективності ваших організаційно-
господарських дій залежать умови безпеки учнів та
працівників закладу під час проведення навчального
процесу, збереження їх життя та здоров’я, що, в
свою чергу, є найвищою соціальною цінністю.

Дякую за увагу!


