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ВСТУП
Дотримання пожежної безпеки України можливо тільки за умови вирішення
у повному обсязі вимог правил пожежної безпеки на державному, регіональному,
місцевому та об’єктовому рівнях.
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В Україні за 11 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року стан з пожежами характеризувався наступними основними
показниками:
- зареєстровано 79 759 пожеж (+14,0 %);
- загинуло внаслідок пожеж 1 585 людей (+0,9 %), у т. ч. 59 дітей
(+28,3 %);
- травмовано на пожежах 1 373 людини (+13,7 %), у т. ч. 135 дітей
(+20,5 %);
- прямі збитки, завдані пожежами, збільшилися на 32,6 % та склали
1 млрд. 906 млн. 513 тис. грн.;
- побічні збитки, завдані пожежами, збільшилися на 74,3 % та склали
5 млрд. 563 млн. 8369 тис. грн.
В середньому на території України щодня виникало 239 пожеж, зокрема
176 з них – у житлі, внаслідок яких гинуло 5 людей і 4 людини отримували
травми, вогнем знищувалося або пошкоджувалося 70 будівель і споруд різного
призначення, 12 одиниць техніки та 3 голови худоби. Щоденні матеріальні
втрати складали близько 22,4 млн. грн.
Впродовж 11 місяців 2017 року пожежно-рятувальними підрозділами
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту було врятовано на пожежах
2 211 людей, у т. ч. 232 дитини, матеріальних цінностей збережено на суму
понад 13 млрд. 20 млн. гривень.
Кількість пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах за 11 місяців
2017 року збільшилась на 10,5 % та становить 2 191 випадок, що складає 2,7 %
від загальної кількості пожеж (за 11 місяців 2016 року – 2,8 %). Внаслідок пожеж
загинуло 28 людей (за 11 місяців 2016 року – 22 людини). Прямі збитки, завдані
цими пожежами, збільшилися на 63,8 % та склали 544 млн. 148 тис. грн. (28,5 %
від загальної кількості прямих збитків), побічні збитки збільшилися у 2,5 рази та
склали 1 млрд. 262 млн. 495 тис. грн. (22,7 % від загальної кількості побічних
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збитків). Збільшення кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
за 11 місяців 2017 року зареєстровано у Вінницькій (у 2,2 рази), Черкаській
(+80,0 %), Луганській (+78,3 %), Хмельницькій (+77,8 %), Івано-Франківській
(+75,9 %), Волинській (+61,9 %), Одеській (+54,2 %), Запорізькій (+28,3 %),
Чернівецькій (+24,1 %), Миколаївській (+16,9 %), Донецькій (+14,0 %), Київській
(+8,2 %), Харківській (+2,1) областях та місті Києві (+5,7 %).
Однією із важливих ланок в системі заходів пожежної безпеки є навчання
працівників суб’єктів господарювання діям при виникненні пожеж у ході
проведення протипожежних тренувань. Протипожежні тренування проводяться з
метою навчання та удосконалення навичок персоналу суб’єкту господарювання з
організації гасіння пожеж на початковому етапі із застосуванням первинних
засобів пожежогасіння, надання домедичної допомоги та проведення евакуації
при пожежі, взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами
екстреної медичної допомоги.
Для якісної організації протипожежних тренувань керівники суб’єктів
господарювання повинні приділяти багато уваги їх плануванню.
При плануванні підготовки і проведення протипожежних тренувань
керівники суб’єктів господарювання повинні враховувати недоліки попередніх
практичних заходів цивільного захисту, зміни нормативної бази та рівень
підготовки учасників протипожежних тренувань.
Метою даної роботи є:
Надання методичного супроводу у підготовці керівництва і персоналу
суб’єктів господарювання в організації, підготовці та проведенні спеціального
об’єктового тренування з питань цивільного захисту (протипожежного
тренування).
Основна частина
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ
ПРОТИПОЖЕЖНІ ТРЕНУВАННЯ
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Для

забезпечення

господарювання,
методичним

яке

центром

проведення
проводить
цивільного

методичного супроводу

протипожежне
захисту

та

на суб’єкті

тренування,
безпеки

Навчально-

життєдіяльності

Запорізької області розроблена Навчальна програма методичного супроводу
практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях на суб’єктах
господарювання «Організація, підготовка та проведення протипожежного
тренування».
Майстри

виробничого

навчання

здійснюють

методичний

супровід

підготовки та проведення протипожежного тренування згідно з цією
програмою.
Загальний час проведення методичного супроводу протипожежного
тренування складає до 24 академічних годин.
Методичний супровід практичної підготовки суб’єкту господарювання, що
проводить

протипожежне

тренування,

майстри

виробничого

навчання

проводять з метою:
1.

Практичного відпрацювання методики проведення протипожежно-

го тренування.
2.
Опанування працівниками суб’єкту господарювання необхідного
обсягу знань і вмінь з питань запобігання, реагування, зменшення ризиків виникнення і пом’якшення наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій і терористичних актів та їх практичного застосування у ході проведення протипожежного
тренування.
3.
Надання пропозицій керівництву суб’єкту господарювання щодо
підготовки та проведення протипожежного тренування.
4.
Інформаційно-методичного обслуговування

потреб

суб’єкту

господарювання з питань планування та здійснення заходів пожежної безпеки.
5.
Організації навчання працівників суб’єкту господарювання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях для якісної підготовки і
проведення протипожежного тренування.
6.
Надання необхідної методичної допомоги суб’єкту господарювання з відпрацювання плануючих документів цивільного захисту, планів цивільно-
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го захисту, планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі та інструкцій про
заходи пожежної безпеки.
Методичний

супровід

суб’єктів

господарювання,

що

проводять

протипожежні тренування – це комплекс заходів, що здійснюється курсами для
надання методичної допомоги суб’єктам забезпечення цивільного захисту з
підготовки та проведення протипожежних тренувань (додатки 1, 2, 3).
На основі План-графіків проведення практичної підготовки осіб керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту на суб’єктах господарювання курсами розробляється
річний графік забезпечення методичного супроводу суб’єктів господарювання,
що проводять спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного
захисту. Цей графік дає можливість більш конкретно планувати роботу
педагогічних працівників з організації і проведення методичного супроводу
суб’єктів господарювання, які проводять протипожежні тренування.
Наявність цього графіку є підставою для роботи майстрів виробничого
навчання на суб’єктах господарювання. Щомісяця на курсах відпрацьовується
розклад занять з методичного супроводу практичної підготовки на суб’єктах
господарювання, які проводять спеціальні об’єктові тренування з питань
цивільного захисту (протипожежні тренування).
Під час робочої зустрічі майстри виробничого навчання та працівників
суб’єкту господарювання обговорюють та узгоджують наступні питання:
1. Мета проведення методичного супроводу протипожежного тренування.
2. Порядок навчання керівного складу та учасників протипожежного
тренування.
3. Порядок надання допомоги щодо розробки плануючих документів
для проведення протипожежного тренування.
4. Порядок організації інструктивно-методичних занять, інструктажів
та консультацій для підготовки учасників тренування.
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5. Ступінь участі майстрів виробничого навчання у проведенні тренування та підготовки необхідних даних для підведення підсумків і підготовки
звіту про організацію і проведення протипожежного тренування.
6. Інші питання, які необхідно розглянути для якісної підготовки і
проведення протипожежного тренування.
Після обговорення та узгодження всіх питань організації методичного
супроводу тренування між керівником суб’єкта господарювання та Центром
укладається Угода про організацію методичного супроводу проведення
протипожежного тренування (додаток 4).
З підписання цієї Угоди розпочинається методичний супровід підготовки та
проведення протипожежного тренування суб’єктом господарювання.
Для проведення методичного супроводу протипожежного тренування
майстри виробничого навчання складають:
1.

План методичного супроводу практичної підготовки до дій у

надзвичайних ситуаціях на суб’єкті господарювання (додаток 5).
2.

План проведення інструктивно-методичних занять на суб’єкті

господарювання (додаток 6).
3.

План проведення інструктажів на суб’єкті господарювання (додаток

7).
Робота

майстрів

виробничого

навчання

з

методичного

супроводу

протипожежного тренування відображається у журналах обліку їх роботи.
Організація,

підготовка

і

проведення

протипожежного

тренування

здійснюється у ході:
-

підготовчого періоду;

-

періоду проведення протипожежного тренування;

-

періоду узагальнення підсумків протипожежного тренування.

Протягом підготовчого періоду протипожежного тренування методичний
супровід здійснюється шляхом проведення педагогічними працівниками курсів
занять на навчально-виробничій базі суб’єкту господарювання під час яких:
-

надається методична допомога керівництву суб’єкта господарюван-

ня стосовно навчання персоналу за програмами підготовки працівників до дій у
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надзвичайних ситуаціях, проводиться ознайомлення з питаннями пожежної безпеки, відображеними у планах реагування на надзвичайні ситуації, планах локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, планах цивільного захисту на особливий період, інструкціями про заходи пожежної
безпеки, планами (схемами) евакуації людей на випадок пожежі;
залучення майстрів виробничого навчання, керівного складу та фахівців суб’єкту господарювання до роботи у спільних нарадах і семінарах;
надається консультаційна допомога у розробці плануючих документів з підготовки та проведення протипожежного тренування;
майстрами виробничого навчання курсів, на спеціально організованих керівником суб’єкта господарювання інструктивно-методичних заняттях, проводиться підготовка учасників протипожежного тренування;
проводяться інструктажі з посередниками при тих, хто навчається;
проводиться підготовка навчально-виробничої бази з відпрацювання
практичних заходів під час проведення протипожежного тренування.
Підготовка осіб, які очолюють об’єктові протипожежні спеціалізовані
служби, формування цивільного захисту та пожежно-рятувальні підрозділи
добровільної пожежної охорони здійснюється на курсах за відповідними
навчальними програмами постійно діючих семінарів з функціонального
навчання.
З початком методичного супроводу керівник суб’єкту господарювання
разом з майстрами виробничого навчання визначає категорії працівників, з
якими планується проведення занять та уточнює питання на які треба звернути
увагу.
Майстри виробничого навчання планують методичний супровід заходів
практичної підготовки під час проведення протипожежного тренування шляхом
проведення:
-

консультацій;
інструктажів;
семінарів-практикумів;
доповідей;
повідомлень;
обговорень (круглі столи);
різноманітних виставок;
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-

показових заходів;
надання роз’яснень;
надання методичних рекомендацій;
оформлення зразків документів;
проведення інструктивно-методичних занять;
участі у практиці з проведення протипожежного тренування.

Консультація проводиться з метою надання педагогічними працівниками
курсів допомоги суб’єкту господарювання для вирішення певних проблем
(задач) в межах чинної законодавчої та нормативно-правової бази.
За формою проведення консультації можуть бути тематичними або
поточними, усними або письмовими.
Тематичні консультації дозволяють глибоко та різнобічно розглянути певне
питання, докладно розкрити змістовність теми.
Поточні консультації – це консультації з різних питань стосовно цивільного
захисту, які виникають у працівників суб’єкту господарювання у ході їх
професійної діяльності при підготовці протипожежних тренувань.
Інструктажі

проводяться

з

посередниками

та

працівниками,

які

залучаються до проведення практичного відпрацювання заходів і робіт
протипожежного тренування.
Під

час

інструктажів,

з

учасниками

протипожежного

тренування

проводяться заняття за наступними темами:
1. Загальні вимоги щодо знаків безпеки, позначень (покажчики,
прапорці, пояснювальні написи), що використовуються для імітації на навчальних місцях (ділянках) для проведення практичних заходів протипожежного тренування.
2. Проведення рекогносцировки навчально-виробничої бази для
проведення практичних заходів протипожежного тренування.
3. Практична підготовка навчально-виробничої бази для проведення
протипожежного тренування.
Інструктивно-методичні заняття

проводяться з метою підготовки

керівництва суб’єкта господарювання до якісного проведення протипожежного
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тренування (вибору і застосуванню методів та прийомів тренування,
раціонального використання навчального часу і матеріально-технічних засобів).
Місце, час проведення та тематику інструкторсько-методичних занять
визначає керівник суб’єкта господарювання.
Заняття проводяться майстрами виробничого навчання на навчальновиробничій базі суб’єкту господарювання.
У
ході
проведення
інструкторсько-методичних
відпрацьовуються

плануючі

документи

з

проведення

занять

також

протипожежного

тренування.
У ході практики з проведення протипожежного тренування майстри
виробничого навчання здійснюють:
- посередницькі функції при керівнику тренування шляхом створення
навчальної обстановки, її нарощування, контролю і оцінки дій учасників
тренування щодо оперативності оцінки обстановки, прийняття рішень і
організації гасіння пожеж;
- прийняття участі у підготовці та проведенні загального розбору з
відпрацювання навчальних питань за планом проведення протипожежного
тренування.
У ході загального розбору майстри виробничого навчання надають
рекомендації відповідно заходів, які доцільно провести з уточнення плануючої
документації з пожежної безпеки, планів цивільного захисту, інструкцій про
заходи пожежної безпеки, планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі,
організації навчального процесу з питань навчання різних категорій працівників
діям в умовах надзвичайних ситуацій, а також всіх видів забезпечення для
підтримання готовності системи цивільного захисту суб’єкту господарювання
на достатньому рівні.
Методичний
протипожежне

супровід

тренування,

суб’єктів
згідно

з

господарювання,

які

графіком проведення

проводять
спеціальних

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту проводиться
майстрами виробничого навчання за наступними напрямками:
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1. Надання методичної допомоги суб’єкту господарювання з питань
пожежної безпеки та проведення навчання працівників діям у надзвичайних
ситуаціях, яке здійснюється шляхом:
-

надання

методичної

допомоги

суб’єкту

господарювання

у

господарювання

в

відпрацюванні документів з питань пожежної безпеки.
-

надання

методичної

допомоги

суб’єкту

організації і методиці навчання працівників за програмою пожежно-технічного
мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою.
-

надання методичної допомоги суб’єкту господарювання у розробці

програмної та навчально-методичної документації для навчання працівників
питанням пожежної безпеки.
-

надання

методичної

допомоги

суб’єкту

господарювання

у

підготовці навчально-виробничої бази до проведення навчання працівників
пожежній безпеці та діям у надзвичайних ситуаціях.
2. Надання методичної допомоги суб’єкту господарювання у підготовці та
проведенні протипожежного тренування, яке здійснюється шляхом:
1. Надання методичної допомоги суб’єкту господарювання у розробці
документів з організації та проведення протипожежного тренування.
2. Надання методичної допомоги суб’єкту господарювання у підготовці
учасників протипожежного тренування.
3. Надання методичної допомоги суб’єкту господарювання у підготовці
навчально-виробничої

бази

з

відпрацювання

практичних

заходів

протипожежного тренування.
4. Надання методичної допомоги суб’єкту господарювання у проведенні
протипожежного тренування.
Кінцева

мета

методичного

супроводу

–

оснащення

суб’єкту

господарювання методикою здійснення заходів цивільного захисту з метою
якісної підготовки та проведення протипожежного тренування.
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2. НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Під час відвідування суб’єкту господарювання майстри виробничого
навчання знайомляться із станом організації і відпрацювання документів з
питань пожежної безпеки.
До таких документів належать:
1. Наказ (інструкція тощо) щодо встановлення протипожежного режиму
на об’єкті.
2. Інструкції про заходи пожежної безпеки.
3. Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
4. Інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та
швидкої евакуації людей.
5. Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо
контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і
приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем
протипожежного захисту.
6.

Декларація

відповідності

матеріально-технічної

бази

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

суб’єкту
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У ході вивчення цих документів майстри виробничого навчання надають
керівництву суб’єкта господарювання свої пропозиції і допомогу у коригуванні
документів протипожежного захисту.
Також

майстри виробничого навчання вивчають питання пожежної

безпеки у плані реагування на надзвичайні ситуації, плані локалізації і
ліквідації

наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та плані

цивільного захисту на особливий період. При необхідності вони також надають
пропозиції щодо коригування цих документів.
Майстри виробничого навчання, сумісно з посадовою особою з питань
цивільного

захисту

та

відповідальним

за

пожежну

безпеку

суб’єкту

господарювання, вивчають і при необхідності коригують документи об’єктових
протипожежних спеціалізованих служб, формувань цивільного захисту та
пожежно-рятувальних підрозділів (пожежні дружини і команди) добровільної
пожежної охорони суб’єкту господарювання.
Особлива увага майстри виробничого навчання повинна приділятися
перевірці і коригуванню наступних документів цих спеціалізованих служб,
формувань і пожежно-рятувальних підрозділів:
1.

Схем організації.

2.

Штатно-посадових списків.

3.

Відомостей обліку чисельності працівників та забезпеченості

основними видами техніки і майна.
4.

Табелів оснащення.

5.

Функціональних обов’язків.

6.

Схем оповіщення.

7.

Планів приведення у готовність.

8.

Положень про об’єктові протипожежні спеціалізовані служби,

формування цивільного захисту і пожежно-рятувальні підрозділи добровільної
пожежної охорони суб’єкту господарювання.
Навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників,
зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, проводиться з
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метою підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил
пожежної безпеки з урахування особливостей виробництва, ознайомлення з
протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння
навичками використання наявних засобів пожежогасіння.
При наданні методичної допомоги суб’єкту господарювання в організації і
методиці навчання працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму для
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою майстри
виробничого навчання вивчають і надають методичну допомогу у коригуванні:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Переліку навчальних груп.
Розкладів занять.
Графіків надання консультацій.
Журналів навчання.
Методичних розробок.
Планів проведення занять.
Переліку посадових осіб і працівників, які проходять навчання та

перевірку знань з питань пожежної безпеки.
8.
Переліку посадових осіб і працівників, які підлягають у поточному
році навчанню та перевірці знань з питань пожежної безпеки.
9.
Навчальних та наочних посібників.
10. Навчальної літератури з питань пожежної безпеки.
11. Наявності методичних рекомендацій з питань пожежної безпеки.
12. Наявності нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.
Майстри

виробничого

навчання

надають

методичну

допомогу

керівництву суб’єкта господарювання в усуненні виявлених недоліків.
Майстри виробничого навчання надають методичну допомогу суб’єкту
господарювання у розробці програмної та навчально-методичної документації
для навчання працівників питанням пожежної безпеки.
У ході надання методичної допомоги,

майстри виробничого навчання

знайомляться з усіма програмами та навчально-методичними документами з
питань пожежної безпеки суб’єкта господарювання, а саме:
1.

Програмою загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних

ситуаціях.
2.
Програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до
складу протипожежних спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.
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3.

Програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівни-

ків об’єктів підвищеної небезпеки.
4.
Програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною безпекою.
5.
Програмою прискореної підготовки працівників до дій в особливий
період.
6.

Програмою для проведення вступного протипожежного інструкта-

жу.
7.

Програмою для проведення первинного протипожежного інструкта-

8.

Програмою

жу.
підготовки

пожежно-рятувальних

підрозділів

добровільної пожежної охорони.
9.
Переліком питань для перевірки знань з результатів первинного й
повторного протипожежних інструктажів.
10. Переліком знань для перевірки знань з пожежної безпеки.
11.
Методичними розробками для проведення занять.
12. Методичними рекомендаціями.
13. Навчально-наочними посібниками.
14. Навчальною літературою.
15.
Методичними матеріалами для оформлення інформаційно-довідкових кутків.
16. Стендами та плакатами з питань пожежної безпеки.
17.
Посібниками за програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.
У разі потреби майстри виробничого навчання надають свої пропозиції і
допомагають в усуненні недоліків.
Майстри виробничого навчання надають методичну допомогу суб’єкту
господарювання у підготовці навчально-виробничої бази до проведення
навчання працівників пожежній безпеці та діям у надзвичайних ситуаціях
шляхом вивчення її стану, наданні пропозицій з її удосконалення, усунення
виявлених недоліків.
У ході вивчення навчально-виробничої бази майстри виробничого
навчання вивчають стан оформлення навчального класу, навчального містечка
(ділянки) та інформаційно-довідкових кутків.
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3. НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТРЕНУВАННЯ

Майстри

виробничого

навчання

у

ході

проведення

інструктивно-

методичних занять з учасниками протипожежного тренування надають
методичну допомогу у відпрацюванні наступних плануючих документів:
1.

Наказ керівника «Про підготовку та проведення протипожежного

тренування персоналу суб’єкту господарювання».
2.

Календарний план підготовки та проведення протипожежного

тренування.
3.

Перелік та терміни відпрацювання документів, які розробляються у

період підготовки, проведення та підбиття підсумків протипожежного тренування.
4.

План проведення протипожежного тренування.

5.

План імітації при проведенні протипожежного тренування.

6.

План об’єкту з графічним показом місць (ділянок) відтворення об-

становки.
7.

План рекогносцировки місць практичних заходів.

8.

Схема організації зв’язку при проведенні протипожежного тренува-

ння.
У ході відпрацювання плануючих документів протипожежного тренування
майстри виробничого навчання допомагають в усуненні виявлених недоліків.
Майстри виробничого навчання, у ході проведення інструктивнометодичних занять з учасниками протипожежного тренування надають
методичну допомогу у:
1. Вивченні організації та проведення протипожежного тренування.
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2. Вивченні обов’язків керівника протипожежного тренування та
посередників при тих, хто навчається.
3.

Відпрацюванні

посередниками

особистих

планів

проведення

протипожежного тренування.
4. Вивченні алгоритму дій керівників протипожежних спеціалізованих
служб, формувань цивільного захисту та пожежно-рятувальних підрозділів
добровільної пожежної охорони при гасінні пожеж у ході проведення
протипожежного тренування.
5. Вивченні організації та методики проведення занять за програмою
пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з
підвищеною пожежною небезпекою. Підготовка навчально-виробничої бази для
проведення занять з підготовки до протипожежного тренування. Усунення
виявлених недоліків.
6. Вивченні загальних заходів безпеки при проведенні протипожежного
тренування, інструкцій про заходи пожежної безпеки та планів (схем) евакуації
людей на випадок пожеж. Перевірка знань відповідних нормативних актів з
пожежної безпеки учасників протипожежного тренування.
Майстри виробничого навчання, у ході надання методичної допомоги у
підготовці учасників протипожежного тренування, надають свої рекомендації і
методичну допомогу в усуненні виявлених недоліків.
Майстри виробничого навчання у ході проведення інструктажів, надають
методичну допомогу суб’єкту господарювання з наступних питань:
1.

Вивчення загальних умов щодо знаків безпеки, позначень

(покажчики, прапорці, пояснювальні знаки) що використовуються для імітації
на навчальних місцях (ділянках) для проведення практичних заходів
протипожежного тренування;
2.

Проведення рекогносцировки навчально-виробничої бази для

проведення практичних заходів протипожежного тренування;
3.

Практична підготовка навчально-виробничої бази до проведення

протипожежного тренування;
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Майстри виробничого навчання надають свої пропозиції і допомагають в
усуненні виявлених недоліків.
Майстри виробничого навчання надають методичну допомогу суб’єкту
господарювання у проведенні протипожежного тренування шляхом:
1. Участі

у

відпрацюванні

практичних

заходів

протипожежного

тренування.
2. Участі у проведенні загального розбору протипожежного тренування.
3. Участі

у

відпрацюванні

звіту

про

організацію

проведення

протипожежного тренування.
Особливу увагу приділяють питанням недопущення порушення мір
безпеки учасниками протипожежного тренування, наданню матеріалів для
оформлення звіту про організацію проведення протипожежного тренування
(додаток 8) і усуненню виявлених недоліків.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
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Проведення

протипожежних

тренувань

здійснюється

з

метою

відпрацювання практичних навичок керівного складу та фахівців сил
цивільного захисту необхідних для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, захисту населення і територій у разі їх виникнення, проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та перевірки готовності сил
цивільного захисту суб’єкту господарювання.
Для

якісного

планування

питань

практичної

підготовки

суб’єктів

господарювання з проведення протипожежних тренувань його керівник
повинен якісно спланувати усі заходи згідно з трирічним періодом об’єктової
підготовки з цивільного захисту.
При плануванні потрібно обов’язково враховувати усі заходи, які будуть
проводитися згідно трирічного періоду об’єктової підготовки з цивільного захисту. При визначенні питань проведення заходів практичної підготовки з пожежної безпеки треба враховувати усі недоліки, які були виявлені раніше.
Готовність суб’єктів господарювання до забезпечення пожежної безпеки
забезпечується проведенням протипожежних тренувань згідно річних планів.
Для

якісного проведення

протипожежних тренувань на суб’єктах

господарювання майстри виробничого навчання можуть організовувати роботу
з методичного супроводу наступним чином:
1. Робота на суб’єктах господарювання повинна починатися із встановлення контакту на засадах взаємоповаги і толерантності. Майстри виробничого
навчання повинні донести до тих хто навчається той факт, що не ставлять за
ціль -

контролювати діяльність суб’єкту господарювання у сфері пожежної

безпеки, а намагаються всебічно допомогти у підготовці та проведенні протипожежного тренування.
2. Майстри виробничого навчання повинні ознайомитися з реальним
станом організації протипожежної безпеки на суб’єкті господарювання. Разом з
посадовою особою з питань цивільного захисту суб’єкту господарювання та
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відповідальним за пожежну безпеку окреслити спектр проблем, вирішення яких
допоможе проведенню заходів протипожежного тренування на гідному рівні.
3. Аналіз стану заходів з цивільного захисту має проводитися в атмосфері
співпраці і порозуміння..
4. Майстри виробничого навчання не повинні надавати правильні рішення
проблем і висувати безапеляційні вимоги та судження.
5. Майстри виробничого навчання повинні розуміти, що їх роль у діяльності суб’єкту господарювання не вичерпується із завершенням тренування.
Систематичні відвідування, готовність до співпраці та допомоги дають позитивний результат.
6. Майстри виробничого навчання повинні постійно підвищувати свій рівень професійної компетентності та майстерності, збагачувати свій досвід, у
будь-який час слід бути готовими до вирішення питань проблемного характеру,
які можуть виникнути у ході підготовки та проведення протипожежного тренування.
Майстри виробничого навчання при організації методичного супроводу
суб’єктів господарювання, які проводять протипожежні тренування необхідно
проявляти гнучкість, винахідливість, наполегливість, педагогічний такт та
принциповість у роботі, щоб змогти якісно підготувати керівників і працівників
суб’єкту господарювання до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.
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Додаток 1

НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДІЯМ У
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Методичний супровід суб’єкту господарювання, що
проводить протипожежне тренування – це комплекс
заходів, що здійснюється курсами для надання методичної
допомоги суб’єкту господарювання цивільного захисту з
підготовки та проведення протипожежного тренування

Методичний супровід суб’єкту
господарювання, що проводить
протипожежне тренування

А. Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання з питань
пожежної безпеки та
проведення навчання
працівників діям у
надзвичайних ситуаціях

Проведення консультацій
майстрами виробничого
навчання

Б. Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці та проведенні
протипожежного
тренування

Проведення інструктажів,
інструкторськометодичних занять і участь
у практиці з проведення
протипожежного
тренування майстрами
виробничого навчання
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Додаток 2

НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДІЯМ У
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

А. Надання методичної допомоги суб’єкту
господарювання з питань пожежної безпеки та
проведення навчання працівників діям у
надзвичайних ситуаціях

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
відпрацюванні
документів з питань
пожежної безпеки

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання в
організації і методиці
навчання працівників за
програмою пожежнотехнічного мінімуму для
працівників, зайнятих
на роботах з підвищеною
пожежною небезпекою

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
розробці програмної та
навчально-методичної
документації для
навчання працівників
питанням пожежної
безпеки

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці навчальновиробничої бази до
проведення навчання
працівників пожежній
безпеці та діям у
надзвичайних ситуаціях
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Додаток 3

НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТРЕНУВАННЯ

Б. Надання методичної допомоги суб’єкту
господарювання у підготовці та проведенні
протипожежного тренування

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
розробці документів з
організації та
проведення
протипожежного
тренування

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці учасників
протипожежного
тренування

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці навчальновиробничої бази з
відпрацювання
практичних заходів
протипожежного
тренування

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
проведенні
протипожежного
тренування
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Додаток 4
УГОДА
ПРО СПІВПРАЦЮ № 22
м. Запоріжжя

« » січня 2018р.

Навчально-методичний

центр

цивільного

захисту

та

безпеки

життєдіяльності Запорізької області, далі іменований «Сторона 1», в особі в.о.
начальника центру Гарькушки Віктора Володимировича, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та

__________________________________________,

далі «Сторона 2» в особі _______________________________________________,
який діє на підставі ___________________________, уклали цей договір про
наступне:
1. Предмет угоди
Угода є основним документом, який забезпечує узгоджену діяльність між
Стороною 1 та Стороною 2 у процесі співпраці. Метою даної угоди є забезпечення якісної підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
1. Предмет Угоди
Угода є основним документом, який забезпечує узгоджену діяльність між
Стороною 1 та Стороною 2 у процесі співпраці. Метою даної Угоди є
забезпечення якісної підготовки та проведення протипожежного тренування.
2. Права та обов’язки сторін
Сторона 1 зобов’язана:
1.1. Узгодити з керівником підприємства терміни проведення тренування
керівного складу та учасників протипожежного тренування в підготовчий
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період та визначити представників із загального числа педагогічних працівників
для участі в заходах, передбачених цією Угодою.
2. Забезпечити

методичний супровід _______________, що проводить

протипожежне тренування (обсяг часу на підготовку – 24 години) з питань
цивільного захисту, а саме:
- надання практичної допомоги у розробленні документів з організації та
проведення навчання;
- підготовка учасників навчання, шляхом проведення інструктивнометодичних занять, інструктажів, консультацій;
-

участь у підготовці навчальних місць з відпрацювання практичних

заходів під час проведення навчання;
- участь у практичних заходах з проведення навчання.
Сторона 1 має право:
1.1.1. На безперешкодне перебування на території _______________ (у визначених навчальних місцях) у терміни, узгоджені з керівником, враховуючи
режим, встановлений на підприємстві, користування матеріальною базою та
документацією, необхідною для виконання завдань за Угодою.
1.1.2. На безпосередню участь у проведенні навчання у якості посередника.
1.1.3. На підготовку необхідних даних для підведення підсумків та підготовки звіту про організацію проведення показового комплексного об’єктового
навчання.
1.1.4. На здійснення аналізу виконання різних видів діяльності в межах цієї Угоди.
1.1.5. На участь в аналізі виконання обов’язків Стороною 1 та Стороною
2, передбачених даною Угодою.
Сторона 2 зобов’язана:
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2.1. Здійснювати комплекс заходів з навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки.
2.2. Визначити порядок та забезпечити доступ педагогічних працівників
центру

на територію підприємства для виконання заходів методичного

супроводу.
2.3. Визначити місця проведення навчання та матеріальну базу, необхідну
для якісного проведення заходів, передбачених даною Угодою.
2.2. Сприяти залученню працівників підприємства до заходів методичного
та просвітницького характеру, що ініційовані та проводяться Стороною 1.
2.3. Визначити осіб з числа керівного складу, що залучаються для участі в
заходах, передбачених даною Угодою, забезпечити їх участь у заходах
практичної підготовки, які проводяться Стороною 1.
2.4. Підготувати звіт за результатами навчання , один примірник якого
передати Стороні 1.
2.5. Пропагувати результати діяльності Сторін у рамках даної Угоди.
Сторона 2 має право:
2.1.1. Залучати сторонні організації для здійснення заходів згідно
предмету Угоди за погодженням із Стороною 1.
2.1.2. Брати участь в аналізі виконання обов’язків Стороною 1 та
Стороною 2, передбачених даною Угодою.
3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно чинного законодавства.
3.2.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове

невиконання будь-яких із своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії
форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які
знаходяться поза контролем Сторін).
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3.3. Сторона 1 не несе відповідальності за зобов’язання Сторони 2 і
навпаки.
3.4. Взаємовідносини Сторін, які не врегульовані цією угодою, регламентують діючим законодавством України.
4. Інші умови
4.1. Відповідальним від Сторони 1 при вирішенні питань, що виникають
в процесі виконання Угоди є в. о. начальника центру Гарькушка В.В.
Відповідальним від Сторони 2 – директор ______________________________.
4.2. Вирішення суперечок, які будуть виникати при тлумаченні та
виконанні

положень цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між

Сторонами.
4.3. До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які дійсні лише
в тому випадку, якщо вони письмово оформлені та підписані уповноваженими
представниками сторін.
4.4. Дана угода не несе за собою жодних фінансових зобов’язань для
Сторін.
5. Строк дії угоди
5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами і діє
до 05.01.2018 року. Угода може бути розірвана кожною зі Сторін достроково з
попередженням іншої Сторони за один місяць.
5.2. Після закінчення терміну дії Угоди, якщо Сторони продовжують
виконувати її умови, Угода вважається поновленою на невизначений строк, але
кожна зі Сторін має право припинити її дію, попередивши іншу сторону за
один місяць.
Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

6. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін
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Сторона 1:

Навчально-методичний центр ЦЗ та
БЖД Запорізької області
69035, м. Запоріжжя,
пр. Соборний, 180-А. Тел. 233-04-13,
34-84-71, 233-35-44
с/р 31254224103493
в Держказначейській службі України,
м. Київ
МФО 820172,
ЄДРПОУ 26317036
Не являється платником ПДВ та
платником податку на прибуток.
В.о начальника Навчальнометодичного центру ЦЗ та БЖД
Запорізької області
__________________В.В. Гарькушка
(підпис)

Сторона 2:
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Додаток 5
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянські курси III категорії
ПОГОДЖУЮ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ________________________ Завідувач Бердянських курсів
(суб’єкту господарювання)
III категорії
_________________________________ _____________________О.Ф.Ткачов
(підпис, ініціали, прізвище)

«

«

» січня 2018 року

» січня 2018 року

ПЛАН
методичного супроводу практичної підготовки до дій у надзвичайних
ситуаціях з організації, підготовки та проведення
протипожежного тренування
______________________________________________________
Тема: «Організація, підготовка та проведення протипожежного тренування»
Навчальна мета: підготовка керівництва суб’єкту господарювання для
забезпечення успішного проведення тренування.
Категорія слухачів: керівник тренування, заступники (помічники) керівника
тренування, персонал штабу керівництва, командири формувань.
Вид навчальних занять: ІМЗ, інструктажі, практика з проведення
протипожежного тренування.
Тривалість заняття: 24 годин .
Місце проведення: приміщення та територія суб'єкта господарювання.
Матеріально – технічне забезпечення: територія,приміщення та об’єкти
суб’єкта господарювання; документи з питань цивільного
Навчальні питання та розрахунок часу:
№
№
з/п
I.

Навчальновиробниче завдання

Час
(хв)

Методичні вказівки з проведення
методичного супроводу

Вступна частина.

10
хв.

Знайомство з керівництвом суб’єкта
господарювання.
Відрекомендуватися, доповісти про
мету перебування і про час, який
передбачений для роботи на суб’єкті
господарювання

II.

Основна частина

24
год.
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1

1.1

1.2

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
розробці документів з
організації та
проведення
протипожежного
тренування.
Розробка та
затвердження наказу
керівника суб’єкта
господарювання про
підготовку і
проведення
протипожежного
тренування.

6
год.

Розробка календарного
плану підготовки та
проведення
протипожежного
тренування.

2
год.

2
год.

Визначення
структури
наказу.
Проведення робочої наради з керівним
складом, органами управління та
керівниками структурних підрозділів
суб’єкту
господарювання
щодо
визначення вихідних даних для
організації
та
проведення
протипожежного тренування (теми,
цілей, строків, часу, місця (району)
проведення, призначення керівництва
і посередників, хто залучається,
порядку їх підготовки і допуску до
тренування, , порядку інструктажу
щодо заходів безпеки, проведення
імітації, відпрацювання практичних
заходів та їх зміст, строків або обсягу
робіт з підготовки місця (району)
проведення
тренування,
відповідальних виконавців, термінів
затвердження
плану
тренування,
проведення
загального
розбору
тренування,
засідання
об’єктової
комісії
з
питань
надзвичайних
ситуацій, оформлення звіту про
проведення
протипожежного
тренування,
порядку
усунення
виявлених недоліків і матеріальнотехнічного забезпечення тренування.
Визначення структури календарного
плану підготовки та проведення
протипожежного тренування,
основних заходів з підготовки до
тренування, черги і строків їх
виконання та осіб, які відповідають за
виконання за розділами: проведення
організаційних заходів, розробка
документів, підготовка керівництва
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1.3

2

Розробка плану
проведення
протипожежного
тренування та планів
керівників
протипожежних
спеціалізованих
служб, формувань
цивільного захисту та
пожежно-рятувальних
підрозділів
добровільної пожежної
охорони.

2
год.

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці учасників
протипожежного
тренування.

7
год.

тренування, посередників; підготовка
учасників тренування; підготовка
навчальних місць, навчальновиробничої та навчально-матеріальної
бази для проведення занять по
підготовці до тренування.
Відпрацювання плану проведення
протипожежного
тренування
з
визначенням:
1. Організаційних заходів: теми,
навчальних цілей, часу і місця
тренування,
складу
учасників,
призначення посередників, визначення
засобів зв’язку.
2. Підготовчих заходів: установку
імітації, засобів і знаків безпеки та
позначень
(прапорців,
плакатів,
пояснювальних написів), інструктажів і
розстановку посередників, підготовку
наявних засобів пожежогасіння.
3. Оперативних дій: оголошення
умовної пожежі, введення в роботу
імітаційних засобів, дії персоналу під
час умовної пожежі та контроль за діями
посередників керівником тренування.
Відпрацювання додатків (плану
імітації при проведенні протипожежного
тренування, плану об’єкту з графічним
показом місць (ділянок) відтворення
обстановки, плану рекогносцировки
місць
практичних
заходів,
схеми
організації зв’язку при проведенні
протипожежного тренування).
Відпрацювання планів керівниками
протипожежних спеціалізованих
служб, формувань цивільного захисту
та пожежно-рятувальних підрозділів
добровільної пожежної охорони.
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2.1

Вивчення порядку
організації та
проведення
протипожежного
тренування.

2
год.

2.2

Вивчення обов’язків
керівника тренування
та посередників при
тих, хто навчається.
Відпрацювання
посередниками
особистих планів з
проведення
протипожежного
тренування.

1
год.

Вивчення алгоритму
дій керівників
протипожежних
спеціалізованих
служб, формувань
цивільного захисту та
пожежно-рятувальних
підрозділів
добровільної пожежної
охорони при гасінні
пожежі у ході
проведення
протипожежного

1
год.

2.3

2.4

1
год.

Вивчення нормативно-правової бази
з
організації
і
проведення
протипожежного тренування.
Вивчення теми, навчальних цілей,
часу і місця тренування, складу
учасників, посередників, визначення
засобів зв’язку, установки імітації,
знаків безпеки і позначень, порядку
проведення інструктажів та
розстановки посередників, підготовки
первинних засобів пожежогасіння,
порядку оголошення умовної пожежі,
введення в роботу імітаційних засобів,
дій персоналу під час умовної пожежі,
контролю за діями посередників,
керівника тренування та питань
взаємодії з пожежно-рятувальними
підрозділами і підрозділами екстреної
медичної допомоги.
Вивчення ролі, місця і обов’язків
керівника протипожежного
тренування та посередників при тих,
хто навчається.
Відпрацювання особистих планів з
визначенням потрібних даних згідно з
планом проведення протипожежного
тренування.
Визначення ролі і місця посередників
при проведенні тренування. Розробка
алгоритму дій посередниками для
виконання своїх обов’язків у ході
проведення тренування.
Визначення і вивчення алгоритму
дій
керівників
протипожежних
спеціалізованих
служб,
формувань
цивільного
захисту
та
пожежнорятувальних підрозділів добровільної
пожежної охорони при гасінні пожежі
згідно
з планами реагування на
надзвичайні
ситуації,
планами
локалізації та ліквідації наслідків аварій
на об’єктах підвищеної небезпеки,
планами
цивільного
захисту
на
особливий період, інструкціями про
заходи пожежної безпеки, планами
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тренування.

2.5

Вивчення організації
та методики
проведення занять за
програмою пожежнотехнічного мінімуму
для працівників,
зайнятих на роботах з
підвищеною
пожежною
небезпекою.
Підготовка навчальновиробничої бази для
проведення занять з
підготовки до
протипожежного
тренування. Усунення
виявлених недоліків.

1
год.

2.6

Вивчення загальних
заходів безпеки при
проведенні
протипожежного
тренування, інструкцій
про заходи пожежної
безпеки та планів
(схем) евакуації людей
на випадок пожеж.

1
год.

(схемами) евакуації людей на випадок
пожежі.
Забезпечення взаємодії між
протипожежними спеціалізованими
службами, формуваннями цивільного
захисту та органами управління ними,
з пожежно-рятувальними
підрозділами добровільної пожежної
охорони, з пожежно-рятувальними
підрозділами та підрозділами
екстреної медичної допомоги в різних
режимах функціонування Єдиної
державної системи цивільного
захисту. Удосконалення вмінь щодо
виконання своїх функціональних
обов’язків з цивільного захисту.
Вивчення
вимог
нормативноправової бази з питань пожежної безпеки
і підготовки тих, хто навчається за
програмою
пожежно-технічного
мінімуму для працівників, зайнятих на
роботах з підвищеною пожежною
небезпекою.
Надання
методичної
допомоги
педагогічними працівниками Навчальнометодичного центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Запорізької
області тим, хто навчається діям в
умовах
надзвичайних,
аварійних
ситуацій та в умовах терористичного
акту
за
планом
проведення
протипожежного тренування.
Підготовка навчально-виробничої бази
для проведення занять з підготовки до
протипожежного тренування.
Усунення недоліків.
Проведення
інструктажів
та
визначення
правил
безпеки
при
підготовці
та
проведенні
протипожежного тренування для всіх
його учасників. Перевірка інструкцій про
заходи пожежної безпеки
та планів
(схем) евакуації людей на випадок
пожежі
на
місцях
практичного
проведення
тренування,
перевірка
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Перевірка знань
відповідних
нормативних актів з
пожежної безпеки
учасників
протипожежного
тренування. Усунення
виявлених недоліків.

3

3.1

3.2

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці
навчальновиробничої бази з
відпрацювання
практичних заходів
протипожежного
тренування.
Загальні вимоги щодо
знаків безпеки,
позначень (покажчики,
прапорці,
пояснювальні написи),
що використовуються
для імітації на
навчальних місцях
(ділянках) для
проведення
практичних заходів
протипожежного
тренування.
Проведення
рекогносцировки
навчально-виробничої
бази для проведення
практичних заходів
протипожежного
тренування.

медичних засобів для надання допомоги
постраждалим.
Інформування всього персоналу
суб’єкту господарювання про порядок
проведення протипожежного
тренування. Уточнення інструкцій про
заходи пожежної безпеки та планів
(схем) евакуації людей на випадок
пожежі. Перевірка знань відповідних
нормативних актів з пожежної безпеки
учасників протипожежного
тренування. Усунення недоліків
3
год.

1
год.

Вивчення загальних вимог щодо
знаків безпеки, позначень (покажчиків,
прапорців та пояснювальних написів)
для проведення практичних заходів
протипожежного тренування.
Порядок встановлення знаків безпеки,
позначень (покажчиків, прапорців та
пояснювальних написів) для
позначення місць (ділянок) полігонів і
містечок для проведення практичних
заходів протипожежного тренування.
Усунення виявлених недоліків.

1
год.

Визначення
складу
групи
рекогносцирування, порядку огляду
навчальних місць та виробничих
об’єктів,
де
буде
відпрацьоване
протипожежне
тренування,
часу
проведення рекогносцировки та порядку
її
проведення
згідно
з
планом
рекогносцировки.
Перевірка інструкцій про заходи
пожежної безпеки планів (схем)
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3.3

Практична підготовка
навчально-виробничої
бази до проведення
протипожежного
тренування.

1
год.

4

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
проведенні
протипожежного
тренування.
Участь у
відпрацюванні
практичних заходів
протипожежного
тренування.

8
год.

4.1

6
год.

евакуації людей на випадок пожежі.
Усунення виявлених недоліків.
Визначення навчальних місць
(ділянок) з практичного
відпрацювання заходів і робіт.
Призначення відповідальних осіб за
підготовку навчальних місць (ділянок)
з урахуванням специфіки діяльності та
особливостей територіального
розміщення. Визначення терміну
готовності навчальних місць
(ділянок). Підготовка первинних
засобів пожежогасіння та спеціальних
пожежних щитів (стендів) з засобами
пожежогасіння. Визначення порядку
організації і проведення імітації
(руйнувань, пожеж, задимлення).
Усунення виявлених недоліків.

Відпрацювання практичних дій
керівником тренування, посередниками,
персоналом суб’єкту господарювання та
працівниками
протипожежних
спеціалізованих
служб,
формувань
цивільного
захисту
та
пожежнорятувальних підрозділів добровільної
пожежної
охорони
за
планом
протипожежного тренування.
Відпрацювання з учасниками
протипожежного тренування
алгоритмів дій з організації та
здійснення заходів, передбачених
інструкціями про заходи пожежної
безпеки, планами (схемами) евакуації
людей на випадок пожежі, планами
реагування на надзвичайні ситуації,
планами локалізації і ліквідації
наслідків аварій на об’єктах
підвищеної небезпеки і планами
цивільного захисту на особливий
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4.2

Участь у проведенні
загального розбору
протипожежного
тренування.

4.3

Участь у
відпрацюванні звіту
про організацію
проведення
протипожежного
тренування.

III. Заключна частина

період.
1
Участь у розборі та оцінюванні всіх
год. практичних заходів протипожежного
тренування, конкретних дій тих, хто
навчається, за етапами тренування.
Визначення
висновків,
про
досягнення навчальної мети. Відмітка
усіх недоліків, що мали місце.
Постановка завдань з усунення
недоліків.
1 год Участь у відпрацюванні звіту про
організацію проведення
протипожежного тренування за
встановленою формою. Перевірка
відмітки в журналі обліку
протипожежних тренувань про
проведення протипожежного
тренування.
10 хв. Підведення підсумків інструктивнометодичного заняття, відповіді на
запитання

Нормативно-правові акти з питань цивільного захисту:
1.

Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012р. № 5403-VI.
2. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту».
3. Постанова КМУ від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження
Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
4. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444
«Про затвердження Поряду здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях».
7. Постанова КМУ від 09 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження
Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
8. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
9. Лист ДСНС від 26.04.2017№ 16-6361/161 «Рекомендації щодо
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань питань цивільного
захисту»
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10. Наказ ДСНС від 06.06.2014 р. № 310 «Про затвердження Програми
загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій
у надзвичайних ситуаціях».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про
затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері
цивільного захисту».
12. Презентація підготовки та проведення об'єктового протипожежного
тренування з питань цивільного захисту (тренування персоналу у діях на
випадок пожежі)».
.
Майстер виробничого навчання
Бердянських курсів
«

» січня 2018 р.

В.С. Єжеченко
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Додаток 6
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянські курси III категорії
Заняття проведені
Назва суб’єкта
Дата
господарювання

Підпис
МВН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач Бердянських курсів
III категорії
О.Ф.Ткачов
« » січня 2018 року

ПЛАН
проведення інструктивно-методичного заняття
з організації, підготовки та проведення
протипожежного тренування
______________________________________________________
Тема: «Організація, підготовка та проведення протипожежного тренування»
Навчальна мета: підготовка керівництва суб’єкту господарювання для
забезпечення успішного проведення тренування.
Категорія слухачів: керівник тренування, заступники (помічники) керівника
тренування, персонал штабу керівництва, командири формувань.
Вид навчальних занять: інструкторсько-методичне заняття з проведення
протипожежного тренування.
Тривалість заняття: 13 годин .
Місце проведення: приміщення та територія суб'єкта господарювання.
Матеріально – технічне забезпечення: навчальна-матеріальна база суб’єкта
господарювання.
Дидактичне забезпечення: робоча технологічна карта, презентація з
організації та проведення спеціальних об'єктового протипожежного тренування
з питань цивільного захисту, алгоритм дій учасників тренування.
Навчальні питання та розрахунок часу:
№№

Навчальні питання

Час

Методичні вказівки з проведення
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з/п
I.

та їх короткий зміст
Вступна частина.

II.

Основна частина

1

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
розробці документів з
організації та
проведення
протипожежного
тренування.
Розробка та
затвердження наказу
керівника суб’єкта
господарювання про
підготовку і проведення
протипожежного
тренування.

1.1

(хв)
методичного супроводу
10 хв. Знайомство з керівництвом
підприємства, установи та
організації. Відрекомендуватися,
доповісти про мету перебування і
про час, який передбачений для
роботи на підприємстві, установі та
організації.
13
год.
6 год.

2 год. Визначення структури наказу.
Проведення робочої наради з
керівним складом, органами
управління та керівниками
структурних підрозділів суб’єкту
господарювання щодо
визначення вихідних даних для
організації та проведення
протипожежного тренування
(теми, цілей, строків, часу, місця
(району) проведення,
призначення керівництва і
посередників, хто залучається,
порядку їх підготовки і допуску
до тренування, , порядку
інструктажу щодо заходів
безпеки, проведення імітації,
відпрацювання практичних
заходів та їх зміст, строків або
обсягу робіт з підготовки місця
(району) проведення тренування,
відповідальних виконавців,
термінів затвердження плану
тренування, проведення
загального розбору тренування,
засідання об’єктової комісії з
питань надзвичайних ситуацій,
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1.2

Розробка календарного
плану підготовки та
проведення
протипожежного
тренування.

1.3

Розробка плану
проведення
протипожежного
тренування та планів
керівників
протипожежних
спеціалізованих служб,
формувань цивільного
захисту та пожежнорятувальних підрозділів
добровільної пожежної
охорони.

оформлення звіту про проведення
протипожежного тренування,
порядку усунення виявлених
недоліків і матеріальнотехнічного забезпечення
тренування.
2 год. Визначення структури
календарного плану підготовки
та проведення протипожежного
тренування, основних заходів з
підготовки до тренування, черги і
строків їх виконання та осіб, які
відповідають за виконання за
розділами: проведення
організаційних заходів, розробка
документів, підготовка
керівництва тренування,
посередників; підготовка
учасників тренування; підготовка
навчальних місць, навчальновиробничої та навчальноматеріальної бази для проведення
занять по підготовці до
тренування.
2 год.
Відпрацювання
плану
проведення
протипожежного
тренування з визначенням:
1. Організаційних заходів: теми,
навчальних цілей, часу і місця
тренування,
складу учасників,
призначення
посередників,
визначення засобів зв’язку.
2. Підготовчих заходів:
установку імітації, засобів і знаків
безпеки та позначень (прапорців,
плакатів, пояснювальних написів),
інструктажів і розстановку
посередників, підготовку наявних
засобів пожежогасіння.
3. Оперативних дій: оголошення
умовної пожежі, введення в роботу
імітаційних засобів, дії персоналу
під час умовної пожежі та контроль
за діями посередників керівником
тренування.
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Відпрацювання додатків (плану
імітації
при
проведенні
протипожежного тренування, плану
об’єкту з графічним показом місць
(ділянок) відтворення обстановки,
плану
рекогносцировки
місць
практичних
заходів,
схеми
організації зв’язку при проведенні
протипожежного тренування).
Відпрацювання планів
керівниками протипожежних
спеціалізованих служб,
формувань цивільного захисту та
пожежно-рятувальних підрозділів
добровільної пожежної охорони.
2

2.1

2.2

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці учасників
протипожежного
тренування.
Вивчення порядку
організації та
проведення
протипожежного
тренування.

7 год.

2 год.

Вивчення нормативно-правової
бази з організації і проведення
протипожежного тренування.
Вивчення теми, навчальних
цілей, часу і місця тренування,
складу учасників, посередників,
визначення засобів зв’язку,
установки імітації, знаків безпеки
і позначень, порядку проведення
інструктажів та розстановки
посередників, підготовки
первинних засобів
пожежогасіння, порядку
оголошення умовної пожежі,
введення в роботу імітаційних
засобів, дій персоналу під час
умовної пожежі, контролю за
діями посередників, керівника
тренування та питань взаємодії з
пожежно-рятувальними
підрозділами і підрозділами
екстреної медичної допомоги.
Вивчення обов’язків
1 год. Вивчення ролі, місця і обов’язків
керівника тренування та
керівника протипожежного
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2.3

2.4

посередників при тих,
хто навчається.
Відпрацювання
посередниками
особистих планів з
проведення
протипожежного
тренування.

тренування та посередників при
тих, хто навчається.
1 год.
Відпрацювання
особистих
планів з визначенням потрібних
даних згідно з планом проведення
протипожежного тренування.
Визначення ролі і місця
посередників при проведенні
тренування. Розробка алгоритму
дій посередниками для
виконання своїх обов’язків у ході
проведення тренування.
Вивчення алгоритму дій 1 год.
Визначення
і
вивчення
керівників
алгоритму
дій
керівників
протипожежних
протипожежних
спеціалізованих
спеціалізованих служб,
служб,
формувань
цивільного
формувань цивільного
захисту та пожежно-рятувальних
захисту та пожежнопідрозділів добровільної пожежної
рятувальних підрозділів
охорони при гасінні пожежі згідно
добровільної пожежної
з
планами
реагування
на
охорони при гасінні
надзвичайні
ситуації,
планами
пожежі у ході
локалізації та ліквідації наслідків
проведення
аварій на об’єктах підвищеної
протипожежного
небезпеки, планами цивільного
тренування.
захисту на особливий період,
інструкціями про заходи пожежної
безпеки,
планами
(схемами)
евакуації людей на випадок пожежі.
Забезпечення взаємодії між
протипожежними
спеціалізованими службами,
формуваннями цивільного
захисту та органами управління
ними, з пожежно-рятувальними
підрозділами добровільної
пожежної охорони, з пожежнорятувальними підрозділами та
підрозділами екстреної медичної
допомоги в різних режимах
функціонування Єдиної
державної системи цивільного
захисту. Удосконалення вмінь
щодо виконання своїх
функціональних обов’язків з
цивільного захисту.
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2.5

2.6

Вивчення організації та
методики проведення
занять за програмою
пожежно-технічного
мінімуму для
працівників, зайнятих
на роботах з
підвищеною пожежною
небезпекою. Підготовка
навчально-виробничої
бази для проведення
занять з підготовки до
протипожежного
тренування. Усунення
виявлених недоліків.

1 год.

Вивчення вимог нормативноправової бази з питань пожежної
безпеки і підготовки тих, хто
навчається за програмою пожежнотехнічного мінімуму для
працівників, зайнятих на роботах з
підвищеною пожежною
небезпекою.
Надання методичної допомоги
педагогічними працівниками
Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Запорізької області
тим, хто навчається діям в умовах
надзвичайних, аварійних ситуацій
та в умовах терористичного акту за
планом проведення
протипожежного тренування.
Підготовка навчально-виробничої
бази для проведення занять з
підготовки до протипожежного
тренування. Усунення недоліків.
Вивчення загальних
1 год.
Проведення інструктажів та
заходів безпеки при
визначення правил безпеки при
проведенні
підготовці та проведенні
протипожежного
протипожежного тренування для
тренування, інструкцій
всіх його учасників. Перевірка
про заходи пожежної
інструкцій про заходи пожежної
безпеки та планів (схем)
безпеки та планів (схем) евакуації
евакуації людей на
людей на випадок пожежі на місцях
випадок пожеж.
практичного проведення
Перевірка знань
тренування, перевірка медичних
відповідних
засобів для надання допомоги
нормативних актів з
постраждалим.
пожежної безпеки
Інформування всього персоналу
учасників
суб’єкту господарювання про
протипожежного
порядок проведення
тренування. Усунення
протипожежного тренування.
виявлених недоліків.
Уточнення інструкцій про заходи
пожежної безпеки та планів
(схем) евакуації людей на
випадок пожежі. Перевірка знань
відповідних нормативних актів з
пожежної безпеки учасників
протипожежного тренування.
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III.

Заключна частина

Усунення недоліків
10 хв. Підведення підсумків інструктивнометодичного заняття, відповіді на
запитання

Нормативно-правові акти з питань цивільного захисту:
1.

Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012 р. № 5403-VI.
2. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту».
3. Постанова КМУ від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження
Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
4. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 «Про
затвердження Поряду здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях».
7. Постанова КМУ від 09 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження
Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
8. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
9. Лист ДСНС від 26.04.2017№ 16-6361/161 «Рекомендації щодо
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань питань цивільного
захисту»
10. Наказ ДСНС від 06.06.2014 р. № 310 «Про затвердження Програми
загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у
надзвичайних ситуаціях».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про
затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»
12. Презентація підготовки та проведення об'єктового протипожежного
тренування з питань цивільного захисту (тренування персоналу у діях на
випадок пожежі)»
Майстер виробничого навчання
Бердянських курсів

В.С. Єжеченко

« » січня 2018 р.
Додаток 7
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянські курси III категорії
Заняття проведені
Назва суб’єкта
Дата
господарювання

Підпис
МВН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач Бердянських курсів
III категорії
О.Ф.Ткачов
« » січня 2018 року

ПЛАН
проведення інструктажу з організації, підготовки та проведення
протипожежного тренування
______________________________________________________
Тема: «Організація, підготовка та проведення протипожежного тренування»
Категорія слухачів: посередники та працівники, які на час спеціального
об’єктового тренування призначаються керівником на навчальних місцях з
практичного відпрацювання заходів і робіт або залучаються до проведення
таких заходів
Навчальна мета: підготовка посередників та працівників суб’єкту
господарювання для забезпечення успішного проведення спеціального
об’єктового тренування
Вид навчальних занять: інструктаж з проведення протипожежного
тренування.
Тривалість заняття: 3 години .
Місце проведення: суб’єкт господарювання
Матеріально – технічне забезпечення: навчальна-матеріальна база суб’єкта
господарювання.
Дидактичне забезпечення: робоча технологічна карта, презентація з
організації та проведення спеціальних об'єктового протипожежного тренування
з питань цивільного захисту, алгоритм дій учасників тренування.

Навчальні питання та розрахунок часу:
№№

Навчальні питання

Час

Методичні вказівки з проведення
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з/п
1
I.

та їх короткий зміст
2
Вступна частина.

II.

Основна частина

3

Надання методичної
допомоги суб’єкту
господарювання у
підготовці навчальновиробничої бази з
відпрацювання
практичних заходів
протипожежного
тренування.
Загальні вимоги щодо
знаків безпеки,
позначень (покажчики,
прапорці, пояснювальні
написи), що
використовуються для
імітації на навчальних
місцях (ділянках) для
проведення практичних
заходів
протипожежного
тренування.

3.1

3.2

Проведення
рекогносцировки
навчально-виробничої
бази для проведення
практичних заходів
протипожежного
тренування.

(хв.)
методичного супроводу
3
4
10 хв. Знайомство
з
керівництвом
підприємства,
установи
та
організації.
Відрекомендуватися, доповісти про
мету перебування і про час, який
передбачений для роботи в закладі
освіти.
3 год.
3 год.

1 год.

Вивчення загальних вимог
щодо знаків безпеки, позначень
(покажчиків,
прапорців
та
пояснювальних
написів)
для
проведення практичних заходів
протипожежного тренування.
Порядок встановлення знаків
безпеки, позначень (покажчиків,
прапорців та пояснювальних
написів) для позначення місць
(ділянок) полігонів і містечок
для проведення практичних
заходів протипожежного
тренування. Усунення виявлених
недоліків.
1 год.
Визначення
складу
групи
рекогносцирування, порядку огляду
навчальних місць та виробничих
об’єктів, де буде відпрацьоване
протипожежне тренування, часу
проведення рекогносцировки та
порядку її проведення згідно з
планом рекогносцировки.
Перевірка інструкцій про заходи
пожежної безпеки планів (схем)
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3.3

Практична підготовка
навчально-виробничої
бази до проведення
протипожежного
тренування.

III.

Заключна частина

евакуації людей на випадок
пожежі. Усунення виявлених
недоліків.
1 год. Визначення навчальних місць
(ділянок) з практичного
відпрацювання заходів і робіт.
Призначення відповідальних
осіб за підготовку навчальних
місць (ділянок) з урахуванням
специфіки діяльності та
особливостей територіального
розміщення. Визначення терміну
готовності навчальних місць
(ділянок). Підготовка первинних
засобів пожежогасіння та
спеціальних пожежних щитів
(стендів) з засобами
пожежогасіння. Визначення
порядку організації і проведення
імітації (руйнувань, пожеж,
задимлення). Усунення
виявлених недоліків.
10 хв. Підвести підсумки методичного
супроводу, відповісти на запитання

Нормативно-правові акти з питань цивільного захисту:
1.

Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012р. № 5403-VI.
2. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту».
3. Постанова КМУ від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження
Положення про єдину державну систему цивільного захисту»
4. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження
Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 «Про
затвердження Поряду здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях».
7. Постанова КМУ від 09 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження
Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
8. Постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
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9. Лист ДСНС від 26.04.2017№ 16-6361/161 «Рекомендації щодо
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань питань цивільного
захисту»
10. Наказ ДСНС від 06.06.2014 р. № 310 «Про затвердження Програми
загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у
надзвичайних ситуаціях».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про
затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»
12. Презентація підготовки та проведення об'єктового протипожежного
тренування з питань цивільного захисту (тренування персоналу у діях на
випадок пожежі)»
Майстер виробничого навчання
Бердянських курсів
«

В.С. Єжеченко

» січня 2018 р.

Додаток 8
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ЗВІТ
про організацію проведення спеціального об’єктового тренування з питань
цивільного захисту (протипожежного тренування)
за темою:
_____________________________________________________________
Тривалість тренування ____
Керівник тренування _____
До тренування залучались:
-

керівний склад ___ осіб;

-

комісія з питань надзвичайних ситуацій ___ осіб;

-

евакуаційні органи _____ осіб;

-

протипожежна спеціалізована служба цивільного захисту ___ осіб;

-

протипожежне формування цивільного захисту _________ осіб;

-

пожежно-рятувальний підрозділ добровільної пожежної охорони

___ осіб;
-

інші працівники ________ осіб.

1. Оцінка готовності на період проведення пожежного тренування
суб’єкту господарювання до реалізації питань пожежної безпеки у плані
реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на
об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період,
інструкцій про заходи пожежної безпеки та планів (схем) евакуації людей на
випадок пожежі:
-

якості відпрацювання планувальних документів для організації

діяльності питань пожежної безпеки;
-

заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності

засобів хімічного захисту;
-

стану підготовки керівного складу органів управління, об’єктових

протипожежних спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту,
пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони;

51

-

функціонування об’єктової (локальної) системи оповіщення та

організації порядку доведення до персоналу інформації про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайної ситуації;
2.

організації заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.
Повнота

і

якість

відпрацювання

планувальних

документів

протипожежного тренування.
3. Відповідність відтворення (імітації) навчальної обстановки характеру
виробництва, відповідність ввідних даних щодо обсягу, ступеня деталізації,
джерел та часу їх надходження з урахуванням реальних можливостей. Зміст
ввідних даних щодо розвитку обстановки.
4. Оцінка дій керівників об’єктової протипожежної спеціалізованої
служби, формування цивільного захисту та пожежно-рятувального підрозділу
добровільної пожежної охорони .
Строк проходження інформації про загрозу виникнення або виникнення
пожежі від чергової диспетчерської служби об’єктового рівня до чергової
диспетчерської служби місцевого рівня.
Дії органів управління під час введення режиму підвищеної готовності:
організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, розгортання засобів
управління та організація на них роботи, приведення у готовність системи
зв’язку та обміну інформацією, вжиття заходів щодо захисту персоналу та
забезпечення сталого функціонування підприємства, установи, організації.
Дії органів управління під час введення режиму надзвичайної ситуації:
приведення у готовність до дій об’єктової протипожежної спеціалізованої
служби, формування цивільного захисту та пожежно-рятувального підрозділу
добровільної пожежної охорони, що залучаються до тушіння пожежі,
організація збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, правильність
розрахунків,

підготовка

обґрунтованих

пропозицій

щодо

рішень

та

відповідності завдань, поставлених перед підлеглими.
Організація і здійснення заходів з локалізації та ліквідації пожеж із
залученням необхідних сил та засобів.
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Забезпечення взаємодії з органами управління і силами, визначеними для
проведення спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків пожежі.
Організація основних видів забезпечення під час дій пожежі.
Розроблення документів на проведення відповідних заходів з цивільного
захисту, чітке і наочне позначення обстановки.
Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних
робіт, контроль

за діями чергової

диспетчерської

служби, керівників

структурних підрозділів підприємства, установи, організації, інженернотехнічних працівників щодо оперативного залучення сил і засобів для
локалізації пожежі.
5. Оцінка дій об’єктової протипожежної спеціалізованої служби і
формування цивільного захисту, пожежно-рятувальних підрозділів добровільної
пожежної охорони, що навчаються.
Правильність і доцільність прийнятих керівниками рішень. Своєчасність
висунення до об’єкта (місця) проведення гасіння пожежі.
Результати їх практичних дій з використання засобів механізації, техніки,
приладів, тушіння пожежі, рятування уражених та надання їм першої медичної
допомоги.
Організація робіт, пов’язаних із забезпеченням сталого функціонування
суб’єкту

господарювання

та

першочерговим

життєзабезпеченням

постраждалих.
6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій
персоналу за ними.
7. Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення пожежної безпеки
суб’єкту господарювання у період підготовки та проведення протипожежного
тренування.
8. Результати протипожежного тренування, обговорені на засіданні комісії
з питань надзвичайних ситуацій підприємства, установи, організації (протокол
№ _____ від ________ додається).
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Керівник протипожежного

____________________________________

тренування
Посередник при керівникові

(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Майстер виробничого навчання

протипожежного тренування
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