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1 Загальні полож ення

1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення інструктажів, навчання 
та перевірки знань з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях в Івано-Ф ранківському національному медичному університеті (далі У ніверситет).

1.2 П равовою  основою  П оложення про проведення інструктаж ів, навчання та 
перевірку знань з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях є:

1) Кодекс цивільного захисту У країни від 02.10.2012р. №  5403-УІ;
2) постанова Кабінету М іністрів У країни від 26.06.201 Зр. № 444 «Про затвердж ення 

П орядку здійснення навчання населення діям  у надзвичайних ситуаціях» (редакція від 
31.07.2018);

3) наказ М ВС У країни від 05.12.2019р. № 1021, зареєстрований в М іністерстві ю стиції 
У країни 03.02.2020р. за № 108/34391 «Про затвердж ення П орядку затвердж ення 
програм навчання та інструктажів з питань пож еж ної безпеки, організації контролю  за 
їх виконанням»;

4) наказ М ВС У країни від 28.11.2019р. № 991, зареєстрований в М іністерстві ю стиції 
У країни 16.01.202.0р. за № 46/34329 «Про затвердж ення Порядку організації та 
проведення спеціальних о б ’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту»;

5) наказ Д С Н С  У країни від 06.06.2014р. № 310 (у редакції наказу ДСНС України 
08.08.2014р. № 458) «П рограма загальної підготовки працівників підприємств, установ 
та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях».
1.3 П олож ення призначене для проведення інструктаж ів, навчання та перевірки знань 

з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з 
відповідними категоріями осіб.

1.4 П роведення інструктаж ів, навчання та перевірки знань працівників з питань 
цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях здійсню ється у 
робочий час за рахунок кош тів Університету.

1.5 Д опуск до роботи осіб, які не пройш ли інструктаж , навчання та перевірку знань з 
питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях 
забороняється.

1.6 О рганізація своєчасного проведення інструктаж ів, навчання та перевірки знань з 
питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях в 
У ніверситеті покладається на керівників структурних підрозділів.

1.7 П рацівники, які пройш ли спеціальне навчання (пож еж но-технічний мінімум), 
можуть бути звільнені від вступного та первинного інструктаж ів з питань пож еж ної безпеки.

2 О рганізація навчання з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у
надзвичайних ситуаціях

2.1 Н авчання працю ю чого населення здійсню ється безпосередньо в У ніверситеті, 
згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час 
проведення спеціальних о б ’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

2.2 П ідготовка працівників У ніверситету до дій у надзвичайних ситуаціях передбачає:
1) за програмою  загальної підготовки працівників - вивчення інформації, що міститься у 

планах реагування на надзвичайні ситуації, про д ії в умовах загрози і виникнення 
надзвичайної ситуації, а також  оволодіння навичками надання перш ої допомоги 
потерпілим, користування засобами індивідуального і колективного захисту;

2) за програмою  спеціальної підготовки працівників, що входять до складу 
спеціалізованих служб і ф ормувань цивільного захисту, - ознайомлення з
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обов 'язкам и , навичками користування та м атеріальною  частиною  техніки, приладів і 
табельного м айна таких служб і формувань, засобам и захисту, вивчення порядку 
приведення їх у готовність, проведення рятувальних та інш их невідкладних робіт;

3) за програмою  додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників о б ’єктів 
п ідвищ еної небезпеки - поглиблення знань з питань техногенної безпеки, джерел 
небезпеки, що за певних обставин можуть спричинити виникнення надзвичайної 
ситуації на о б ’єкті підвищ еної небезпеки, та небезпечних речовин, що 
виготовляю ться, переробляю ться, зберігаю ться чи транспортую ться на його території;

4) за програмою  пож еж но-технічного м інімуму для працівників, зайнятих на роботах з 
підвищ еною  пож еж ною  небезпекою , - підвищ ення рівня загальних пожежно- 
технічних знань, вивчення правил пож еж ної безпеки з урахуванням особливостей 
установи, ознайомлення з протипож еж ними заходами та діями у разі виникнення 
пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пож ежогасіння;

5) за програмою  прискореної підготовки працівників до дій в особливий період - 
навчання способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених 
застосуванням  засобів ураж ення в особливий період, що здійсню ється У ніверситетом, 
який продовж ує роботу у воєнний час, і розпочинається одночасно з уведенням в дію  
планів цивільного захисту на особливий період.
2.3 П рограми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях розробляю ться 

і затвердж ую ться ректором  У ніверситету на підставі програм та організаційно-методичних 
вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, що розробляю ться і 
затвердж ую ться Д С Н С , м ісцевими держ авними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування.

2.4 Н авчання працівників в У ніверситеті здійсню ється ш ляхом:
1) курсового навчання, щ о передбачає ф ормування навчальних груп і здійсню ється в 

навчальних класах або на о б ’єктах навчально-виробничої бази Університету;
2) індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу 

самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп або іншими 
особами.
2.5 Н авчальні групи комплектую ться переваж но з працівників, що входять до складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.
2.6 Для проведення занять з курсового навчання у навчальних групах складається 

розклад занять за відповідною  програмою , ведуться ж урнали обліку занять, плани 
проведення занять за відповідними темами.

2.7 Для отрим ання працівниками відомостей про конкретні д ії у надзвичайних 
ситуаціях в У ніверситеті обладнується, з урахуванням  особливостей виробничої діяльності, 
інформ аційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що є частиною  приміщ ення 
загального користування, у якій тематично оф ормляю ться стенди, розм іщ ую ться схеми, 
навчальні посібники і зразки, передбачені програмами підготовки працівників до дій у 
надзвичайних ситуаціях.

2.8 Тем атичне наповнення інформ аційно-довідкового куточка визначається з 
урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації, та містить 
інформацію  про наявні мож ливості та ресурси У ніверситету з протидії небезпечним 
факторам, що ймовірні для місця їх  розташ ування.

З П орядок проведення інструктаж ів з питань цивільного захисту, пож еж ної 
безпеки га дій у надзвичайних ситуаціях

3.1 Особи у разі прийняття на роботу та працівники щ ороку за м ісцем роботи 
проходять інструктаж  з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях.
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3.2 Інструктаж і проводять посадові особи, що пройш ли у суб’єктів, які навчаю ть, 
відповідне навчання і спеціальну підготовку та маю ть П освідчення.

3.3 В ступний, первинний та повторний інструктаж і з працівниками проводяться за 
П рограмою  загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.4 Результати проведення інструктажів (крім цільового) зазначаю ться у Ж урналі 
реєстрації інструктаж ів з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у 
надзвичайних ситуаціях (Д О Д А ТО К 1).

3.5 Запис про проведення цільового інструктажу робиться в наряді-допуску на 
виконання тим часових вогневих робіт.

3.6 П орядок проведення вступного інструктаж у.
3.6.1 Вступний інструктаж  проводиться:

1) з усіма працівниками, які прийняті на роботу;
2) з особами, які прибули в У ніверситет у відрядж ення, на виробничу практику 

(навчання) тощ о і маю ть брати безпосередню  участь у виробничому процесі.
3.6.2 Вступний інструктаж  проводиться на підставі чинних в У ніверситеті правил, 

інструкцій та інших норм ативно-правових актів у спеціально обладнаних для цього 
приміщ еннях (кабінетах, навчальних класах) з використанням  інформаційно-довідкових 
куточків з питань цивільного захисту, зразків засобів індивідуального захисту, ком п’ю терних 
та мультимедійних засобів, навчальної літератури, планів реаг ування на надзвичайні ситуації 
(інструкцій щодо дій тощ о).

3.6.3 Вступний інструктаж  може проводитись індивідуально або у складі навчальної 
групи з числа одного структурного підрозділу чи осіб одного фаху.

3.6.4 Вступний інструктаж  проводиться посадовою  особою , на яку покладено 
(відповідно до наказів) виконання обов’язків з питань цивільного захисту та/або посадову 
особу, яка відповідає за протипож еж ну безпеку.

3.6.5 Запис про проведення вступного інструктаж у робиться у ж урналі реєстрації 
інструктажів з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях.

3.6.6 Тем атика та  порядок проведення інструктаж ів для студентів під час 
професійного навчання в У ніверситеті визначаю ться норм ативно-правовими актами в галузі 
освіти та охорони здоров’я.

3.7 П орядок проведення первинного інструктаж у.
3.7.1 П ервинний інструктаж  проводиться до початку роботи, безпосередньо на 

робочому місці з працівником.
3.7.2 П ервинний інструктаж  проходять:

1) особи, що прийняті на роботу;
2) працівники, переведені з одного структурного п ідрозділу У ніверситету до іншого;
3) відрядж ені особи, які прибули в У ніверситет і маю ть брати безпосередню  участь у 

виробничому, навчальному процесі;
4) студенти перед початком професійного навчання;
5) студенти під час виробничої практики (навчання), а також  перед проведенням з ними 

практичних занять, пов’язаних з використанням  різних м еханізмів, інструментів, 
матеріалів у навчальних майстернях, лабораторіях тощ о.
3.7.3 П ервинний інструктаж  проводиться на робочом у м ісці індивідуально або у 

складі навчальної групи з числа одного структурного п ідрозділу чи осіб одного фаху.
3.7.4 П ервинний інструктаж  проводить безпосередній керівник робіт (керівник 

структурного підрозділу).
3.7.5 Запис про проведення первинного інструктажу робиться у журналі реєстрації 

інструктажів з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях.
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3.7.6 Т ем атика та порядок проведення інструктаж ів для студентів під час 
професійного навчання в У ніверситеті визначаю ться норм ативно-правовими актами в галузі 
освіти.

3.8 П орядок проведення повторного інструктаж у.
3.8.1 П овторний інструктаж  проводиться на робочому м ісці з усіма працівниками не 

менш е ніж один раз на рік.
3.8.2 П овторний інструктаж  проводиться індивідуально або у складі навчальної групи 

з числа одного структурного підрозділу чи осіб одного фаху.
3.8.3 П овторний інструктаж  проводить безпосередній керівник робіт (керівник 

структурного підрозділу).
3.8.4 Запис про проведення повторного інструктаж у робиться у журналі реєстрації 

інструктажів з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях.

3.8.5 Т ем атика та порядок проведення інструктаж ів для студентів під час виробничого 
(трудового) і проф есійного навчання в У ніверситеті визначаю ться нормативно-правовими 
актами в галузі освіти та  охорони здоров’я.

3.9 П орядок проведення позапланового інструктаж у.
3.9.1 П озаплановий інструктаж  проводиться з працівниками на робочому місці або у 

спеціально відведеному для цього приміщ енні:
1) у разі зм іни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи м одернізації 

існую чого пож еж онебезпечного устаткування;
2) при введенні в дію  нових або переглянутих норм ативно-правових актів з питань 

цивільного захисту, а також  при внесенні змін та доповнень до них;
3) на вимогу посадових осіб ДСНС або її територіальних органів, якщо виявлено 

незадовільне знання працівниками правил пож еж ної безпеки на робочому місці, 
невміння діяти в разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння;

4) при прийнятті (введенні в експлуатацію ) нових засобів індивідуального та
колективного захисту, систем оповіщ ення, технологій захисту від наслідків
надзвичайних ситуацій тощо.
3.9.2 П озаплановий інструктаж  проводиться на робочом у місці чи у спеціально

обладнаних прим іщ еннях (кабінетах, навчальних класах) індивідуально або у складі
навчальної групи з числа одного структурного підрозділу чи осіб одного фаху. О бсяг та  зм іст 
позапланового інструктаж у визначаю ться в кож ному випадку окремо залеж но від обставин, 
що спричинили потребу у його проведенні.

3.9.3 П озаплановий інструктаж з студентами проводиться під час проведення 
виробничого (трудового) і професійного навчання при поруш еннях ними вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж 
тощо.

3.9.4 П озаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (керівник 
структурного підрозділу).

3.9.5 Запис про проведення позапланового інструктажу робиться у журналі реєстрації 
інструктажів з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях.

3.9.6 Тем атика та порядок проведення інструктаж ів для студентів під час 
професійного навчання в У ніверситеті визначаю ться норм ативно-правовими актами в галузі 
освіти та охорони здоров'я .

3.10 П орядок проведення цільового інструктаж у.
3.10.1 Ц ільовий інструктаж  проводиться з працівниками у таких випадках:

1) перед виконанням  ними робіт, на які відповідно до законодавства оф ормлю ю ться 
наряд-допуск, наказ або розпорядж ення;

2) під час л іквідац ії наслідків аварії, стихійного лиха.
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3.10.2 Ц ільовий інструктаж  проводиться на робочом у місці чи у спеціально 
обладнаних прим іщ еннях (кабінетах, навчальних класах) індивідуально або у складі 
навчальної групи з числа одного структурного підрозділу чи осіб одного фаху.

3.10.3 О бсяг і зм іст цільового інструктажу визначаю ться залеж но від виду робіт, що 
виконуватимуться.

3.10.4 Ц ільовий інструктаж  проводить безпосередній керівник робіт (керівник 
структурного підрозділу).

3.10.5 Запис про проведення цільового інструктаж у робиться у ж урналі реєстрації 
інструктажів з питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях.

3.10.5 У разі виконання робіт, що потребую ть оф ормлення наряду-допуску, цільовий 
інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в ж урналі реєстрації інструктажів - не 
обов'язково.

3.10.6 Інструктаж і мож уть проводитися разом з відповідними інструктажами з 
охорони праці.

4 П орядок перевірки знань при проведенні інструктаж ів з питань цивільного  
захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

4.1 П ервинний, повторний та позаплановий інструктаж і заверш ую ться перевіркою  
знань, яку здійсню є особа, що проводила інструктаж.

4.2 П еревірка знань може проводитись у вигляді усного опитування або за допомогою  
технічних засобів, а також  перевіркою  набутих навичок.

4.3 П еревірка знань здійсню ється особою , яка проводила інструктаж.
4.4. ГІри незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок після 

інструктажу (первинного, повторного, позапланового) протягом 10 днів додатково 
проводяться інструктаж  і повторна перевірка знань.

5 Вимоги до осіб, які проводять інструктаж і, навчання та перевірку знань з 
питань цивільного захисту, пож еж ної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

Особи, що залучаю ться У ніверситетом  до проведення інструктаж ів, навчання і 

перевірки знань з питань цивільного захисту, пож еж ної та техногенної безпеки, зобов’язані 
пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-м етодичних центрах 
цивільного захисту та безпеки ж иттєдіяльності відповідно до вим ог типового положення про 
них.

П осада підпис (власне ім ’я, ПРІЗВИЩ Е)
Н ачальниця

А лла П ТА Ш Н И Кслужби цивільного захисту ’г - "

ПО ГО ДЖ ЕН О :

Перш а прорек горка закладу вищ ої І 
освіти Ганна ЕРСТЕН Ю К

Начальниця ю ридичного відділу І Л ! ( А / / У ляна Х О М У Т

Інженер з охорони праці та | 
протипож еж ної безпеки

^  ж \ Т етяна СКУ СЯК

С торін ка  6 з 6
П олож ення про проведення  інструктажів, навчання та перевірку знань  з питань цивільного захисту, п ож еж ної

безпеки  та  дій  у надзвичайних си туаціях  ІФ Н М У  
Редакція 2022-03, без змін


