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1. Загальні положення
1Л . Згідно із Законом України «Про пожежну безпеку» (статті 4, 5) в Інституті створена
служба пожежної безпеки (далі—СПБ).
1.2. СПБ одноособово очлколює та контролює її діяльність відповідальна особа
призначена наказом директора інституту. Відповідальна особа повинна мати:
— повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Пожежна безпека»;
— базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Пожежна безпека» і стаж
роботи в пожежній охороні чи інших службах, що займаються забезпеченням пожежної
безпеки, не менше 3 років;
— неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Пожежна
безпека» і стаж роботи за фахом не менше 3 років.— фахівець з вищою освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній
охороні), якщо вони мають досвід роботи за профілем центрального органу виконавчої
влади не менше 5 років.
1.3. У своїй діяльності СПБ керується законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міжгалузевими, галузевими та іншими
нормативними актами з питань пожежної безпеки і цим Типовим положенням.

2. Основні завдання та напрями роботи служби пожежної безпеки
2.1. Основними завданнями СПБ є:
2.1.1. Удосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи, організація
розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки Інституту, контроль за
їх виконанням.
2.1.2. Координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки.
2.1.3. Здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підрозділів Інституту
у галузі пожежної безпеки.
2.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об’єктах.
2.2. Відповідно до основних завдань СПБ центральних органів виконавчої влади здійснює
роботу в таких напрямах:
2.2.1. Перевіряє діяльність підпорядкованих підрозділів щодо забезпечення пожежної
безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід роботи в цьому напрямі.
2.2.2. Готує проекти загальних для Інституту наказів, директив, розпоряджень, положень
тощо з питань пожежної безпеки.
2.2.3. Погоджує проекти документів з питань пожежної безпеки, які розробляються
іншими структурними підрозділами Інституту згідно вимог пожежної безпеки,
установлених актами чинного законодавства та іншими нормативно-правовими актами.
2.2.4. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій та конкурсів щодо
вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічної



комісії, добровільної пожежної дружини; готує матеріали для розгляду найважливіших
питань пожежної безпеки на службових нарадах.
2.2.5 . Надає методичну допомогу структурним підрозділам Інституту, проводить навчання
та перевірки знань з питань пожежної безпеки; проводить вступний протипожежний
інструктаж з працівниками, веде облік цих інструктажів.
2.2.6. За дорученням директора Інституту бере участь у службовому розслідуванні причин
та обставин виникнення великих, особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей.
2.2.7. Веде облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об’єктах, аналізує причини їх
виникнення, готує звітні матеріали та відповідні інформації, подає пропозиції щодо
запобігання пожежам.
2.2.8. Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки.
2.3.1. Розробка комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки Інституту,
контроль за їх реалізацією.
2.2.9 Підготовка та внесення у колективний договор пропозицій, спрямованих на
підвищення рівня протипожежного захисту Інституту.
2.2.10. Підготовка та доведення до відома працівників положень, інструкцій, наказів,
розпоряджень, інформаційних матеріалів з питань пожежної безпеки (загальних для всіх
підрозділів).
2.2.11. Здійснення контролю за додержанням в Інституті законодавчих та інших
нормативних актів (стандартів, норм, правил тощо) з питань пожежної безпеки, а також за
виконанням наказів, розпоряджень об’єднання з цих питань, вимог приписів і постанов
органів державного пожежного нагляду.

3. Права та відповідальність відповідальної особи служби пожежної безпеки
3.1. Відповідальна особа СПБ можуть бути надані такі права:
3.1.1. Представляти інтереси Інституту в межах своїх повноважень в державних та
громадських установах при розгляді питань пожежної безпеки.
3.1.2. Перевіряти стан пожежної безпеки Інституту і в разі потреб видавати їх керівникам
обов’язкові для виконання акти перевірки.
3.1.3. Одержувати від посадових осіб Інституту
пояснення з питань пожежної безпеки.
3.1.4. Залучати фахівців структурних підрозділів Інституту з дозволу їх керівників до
перевірок протипожежного стану, участі в службових розслідуваннях причин пожеж.
3.1.5 . Вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли
спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки, не
мають допуску до виконання пожежонебезпечних робіт або порушують вимоги правил
пожежної безпеки.
3.1.6. Припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, дільниць, обладнання,
агрегатів та установок у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу
виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей.
3.1.7. Готувати і вносити директорові Інституту пропозиції про заохочення посадових осіб
та працівників, котрі беруть активну участь у поліпшенні протипожежного захисту, а
також щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення
та невиконання законодавчих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.
3.2. Порядок припинення на підвідомчих об’єктах роботи окремих приміщень, дільниць,
обладнання, агрегатів та установок у разі порушення правил пожежної безпеки, що
створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а
також порядок виконання актів СПБ щодо усунення порушень і недоліків з питань
пожежної безпеки встановлюються відомчими нормативними актами.
3.3.Відповідальні особи СПБ Інституту несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
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