
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 27. 09. 2011   р.                                                                                              №  548 

Про затвердження Положення про 

інструктажі, спеціальне навчання та 

перевірку знань з питань пожежної 

безпеки в будівлях розміщення апарату 

Дніпровської районної в місті  Києві 

державної адміністрації 

 
Керуючись Законом України «Про пожежну безпеку» та 

Правилами пожежної безпеки в Україні, введених в дію наказом МНС 

України від 19.10.2004 № 126, Типовим положенням про інструктажі, 

спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на 

підприємствах, в установах та організаціях України , затверджених 

наказом МНС України  від 29.09.2003 № 368,  розпорядженням голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  від  30 

серпня 2011 №354-к «Про заходи щодо забезпечення функціювання 

системи управління охороною праці в Дніпровській районній в місті 

Києві адміністрації» та з метою забезпечення безпечних умов  праці  в 

будівлях, розміщення апарату  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, забезпечення безпеки людей, зниження можливих 

майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх 

виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів 

та успішного гасіння пожеж:  

 

       1. Затвердити Положення про інструктажі, спеціальне навчання та 

перевірку знань з питань  пожежної безпеки  в будівлях розміщення 

апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, що 

додається.  

 

    2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Руденка А.П. 

   Голова               О. Шевчук 

 



 

                                                                                           Затверджено   

                                                                                           розпорядженням голови 

Дніпровської районної 

в місті Києві 

державної адміністрації 

 

від„27”грудня2011р.№ 548 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ІНСТРУКТАЖІ, СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ 

З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки в будівлях розміщення апарату Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, (надалі Положення), розроблено відповідно до Закону 

України « Про пожежну безпеку» та Правил пожежної безпеки в Україні, 

введених в дію наказом МНС України від 19.10.2004  № 126, Типовим 

положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з 

питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях 

України, затвердженим наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368. 

1.2. Положення встановлює види і порядок проведення спеціального навчання, 

інструктажів з питань пожежної безпеки працівників апарату Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

1.3. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, 

інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в будівлях 

розміщення апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

покладається на відповідальну особу розпорядженням голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації  від 30 серпня 2011  №354-к 

«Про заходи щодо забезпечення функціонування системи управління 

охороною праці в Дніпровській районній в місті Києві адміністрації» 

1.4. Порядок проходження працівниками  спеціального навчання, інструктажів і 

перевірки знань визначається відповідальною особою. 

1.5. Працівники  під час прийняття на роботу повинні проходити інструктажі з 

питань пожежної безпеки відповідно до порядку встановленого цим 

Положенням.  

   Особи, які суміщають професії (роботи) та приймаються на роботу, пов’язані з 

підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного 

виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний 

мінімум), а потім щороку - перевірку знань. 

 



1.6. Допуск на роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або 

перевірку знань з питань протипожежної безпеки, забороняється. 

 

2. ПРОТИПОЖЕЖНІ ІНСТРУКТАЖІ 
 

Протипожежні інструктажі проводяться на підставі діючих правил, інструкцій 

та інших нормативних актів з питань протипожежної безпеки у спеціально 

обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого розпорядженням голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  покладені ці 

обов’язки, і поєднується із  інструктажем з охорони праці. Програма для 

проведення вступного, первинного, повторного протипожежних інструктажів 

затверджується керівником апарату Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. Програми спеціального навчання з пожежно-технічного 

мінімуму погоджуються з органами державного пожежного нагляду. 

2.1. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі 

поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками 

апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які щойно 

прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули  у 

відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню 

участь у її роботі. 

2.3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на 

робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. 

Його повинні проходити: 

- усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову); 

- працівники, переведені з інших структурних підрозділів, відділів ; 

- особи, які прибули  у відрядження і мають брати безпосередню участь у її                

роботі; 

- будівельники сторонніх організацій, які виконують в Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації будівельно-монтажні, ремонтні або інші 

роботи; 

- учні (студенти) під час практики (навчання). 

2.4. Програми для проведення вступного та первинного протипожежних 

інструктажів погоджуються з органами державного пожежного нагляду. 

 Перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення 

вступного та первинного протипожежних інструктажів, додається . 

2.5. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з 

усіма працівниками не менш як раз на рік за примірним переліком питань, з 

якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та 

первинного протипожежних інструктажів. 

2.6. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками 

апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  на 

робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні: 

- у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки 

(норм, правил, інструкцій, положень тощо) або змін та доповнень до них; 

- у разі застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежо 

небезпечного устаткування; 



- на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено 

незадовільне знання працівниками апарату Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння 

діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежегасіння; 

- позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з 

групою працівників Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. Обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному випадку 

окремо залежно від причин, що спричинили необхідність його проведення. 

2.7. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед 

виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних  робіт 

(зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха. 

2.8. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні 

інструктажі проводяться безпосередньо посадовими особами Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, відповідальних за охорону праці 

в структурних підрозділах райдержадміністрації, які пройшли навчання і 

перевірку знань з питань пожежної безпеки ( додаток №1 до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.08.2011  № 

354-к). 

2.9. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються 

перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж. 

2.10. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з  

відповідними інструктажами з охорони праці. 

2.11. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у 

спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань 

охорони праці) з підписами осіб, з якими проводиться інструктаж, і тих, хто 

його проводив. 

    Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в 

документі, що дозволяє приступати до виконання роботи (наряд допуск). 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

3.1. Попереднє спеціальне навчання проходять особи, яких приймають на 

роботу з підвищеною пожежною небезпекою, особи які мають виконувати 

роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу 

легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні 

вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з 

одним; працівники складського господарства, де зберігаються 

пожежонебезпечні матеріли і речовини; інші категорії працівників, діяльність 

яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на 

випадок виникнення пожежі. Порядок, форма, місце проведення пожежно-

технічного мінімуму, а також конкретний перелік робіт та спеціальностей, з 

яких проводять спеціальне навчання, установлюються з урахуванням специфіки 

, характеру та виду робіт, вимог відповідних міжгалузевих і галузевих 

нормативних актів та цього  Положення. 

3.2. Спеціальне навчання проводиться за програмами, які розробляються в  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та затверджуються 

головою. 



3.3. Заняття, як правило, здійснюються груповим методом, з урахуванням фаху 

працівника. Для їх проведення   до Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  можуть запрошуватися (на договірній основі) фахівці з 

інших підприємств, установ та організацій, які мають відповідні знання з 

питань, що вивчаються. 

3.4. Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного 

мінімуму від тих, хто навчався, приймаються заліки. Результати заліків 

оформлюються протоколом. Для прийняття заліків  утворюється комісія. 

Працівники апарату Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, які проходили спеціальне навчання у навчальних закладах, 

складають заліки за місцем навчання. 

3.5. Особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення відповідної 

форми. 

3.6. Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-технічного 

мінімум може надаватися особам, які з попереднім місцем роботи вже 

проходили його  (відповідно до спеціальності або виду робіт, на яку їх 

приймають) і мають відповідне посвідчення. При цьому строк останньої 

перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік. 

3.7. Працівники апарату Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, які проходять попереднє спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум) в Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, можуть бути звільнені від вступного та первинного 

протипожежних інструктажів. Особи, яких для проходження навчання 

направляють до інших підприємств або навчальних закладів, від таких 

інструктажів не звільняються. 

3.8. Щороку працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою,  повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

3.9. Для проведення перевірки розпорядженням голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  призначається комісія. 

3.10. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляється 

комісією та затверджується головою Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  . 

3.11. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного 

результату працівники повинні пройти повторне навчання з пожежно-

технічного мінімуму із складанням заліків протягом одного місяця. Відмітки 

про перевірку вносяться до посвідчення про проходження навчання з питань 

пожежної безпеки. 

 

 

Заступник голови                                                                                   А. Руденко 



                                                                                                              Додаток  

                                                                                                   до  положення 

                         про інструктажі, спеціальне навчання 

                                        та перевірку знань з питань пожежної безпеки 

              в будівлях розміщення апарату 

                                        Дніпровської районної в місті Києві державної 

                                               адміністрації 

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, З ЯКИМИ НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИ 

ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО, ПЕРВИННОГО 

ТА ПОВТОРНОГО ПРОТИПОЖЕЖНИХ ІНСТРУКТАЖІВ 

 

1. ВСТУПНИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

 

Під час проведення вступного протипожежного інструктажу особи, яких 

приймають на роботу до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, мають бути ознайомлені з: 

- наявністю небезпечних у пожежному відношенні дільниць (робіт) та їх 

загальною характеристикою; 

- діючими  правилами, інструкціями, розпорядженнями, положеннями з 

питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання 

протипожежного режиму; 

- порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих 

та інших пожежонебезпечних робіт; 

- можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них; 

- відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки; 

- місцезнаходженням об’єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності – 

найближчої пожежної частини; 

- існуючим в Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

порядком (системою) сповіщення людей про пожежу; 

- діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, 

евакуації людей, матеріальних цінностей, тощо); 

- правилами використання первинних засобів пожежегасіння. 

 

2. ПЕРВИННИЙ І ПОВТОРНИЙ ПРОТИПОЖЕЖНІ ІНСТРУКТАЖІ 

 

Під час проведення первинного і повторного інструктажу необхідно 

ознайомити працівників апарату Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  із: 

- стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, 

речовин та матеріалів, що використовуються в даному робочому місці 

(приміщенні або певній споруді); 

- можливим причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і 

діями щодо них (у тому числі у процесі роботи та після її завершення); 

- правилами (інструкціями) пожежної безпеки, встановленими для 

працівників даного приміщення, відділу, вказавши місця паління, якщо 

воно не забороняється; 



- засобами зв’язку та місцем знаходженням найближчого телефону; 

- правилами утримання шляхів евакуації; 

- призначенням існуючих установок пожежної сигналізації та 

автоматичного пожежегасіння; 

- місце знаходження первинних засобів пожежегасіння та правилами їх 

використання; 

- діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, 

оповіщення людей, проведення евакуації, тощо). 

  Проведення протипожежних інструктажів можуть супроводжуються 

практичним показом застосування існуючих на об’єкті засобів 

пожежегасіння. 

 

 

Заступник голови                                                                               А. Руденко 
 


