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Інструкція  №5 

дій персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ця Інструкція дій персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації 

людей (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України, наказу МВС України від 30.12.2014 №1417. 

1.2. Інструкція є доповненням до схематичних планів евакуації працівників та учнів 

школи при виникнення надзвичайної ситуації в навчальному закладі. 

1.3. Інструкція призначена для організації безпечної та швидкої евакуації 

працівників та учнів із будівлі навчального закладу на випадок виникнення 

надзвичайної ситуації. 

 

2. Порядок евакуації  та обов’язки працівників школи  

2. 1. У разі прийняття рішення про евакуацію учасників освітнього процесу та працівників 

школи директор школи (черговий адміністратор) зобов'язаний: 

  припинити всі роботи; 

 задіяти систему сповіщення людей про евакуацію; 

 залучити евакуаційну комісію до евакуації людей із будівлі до безпечного 

місця згідно з планом евакуації; 

 у разі загрози для життя людей негайно організувати їхнє рятування, 

використовуючи для цього всі наявні сили і засоби; 

 у разі потреби викликати до місця пожежну, медичну та інші служби. 

 

2.2. Голова евакуаційної комісії зобов'язаний: 

 здійснювати керівництво евакуацією людей із будівлі до безпечного місця 

згідно з планом евакуації; 

  організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу та 

працівників школи, евакуйованих із будівлі, за списками і журналами обліку; 

 вилучити з небезпечної зони всіх працівників та осіб, не зайнятих евакуацією 

людей та ліквідацією пожежі; 



 інформувати керівника пожежно-рятувальної ланки про наявність людей у 

будівлі. 

2.3. Керівник ланки охорони громадського порядку зобов’язаний: 

 виставляти пости безпеки на входах у будівлю, щоб унеможливити 

повернення учнів і працівників до будівлі, де виникла пожежа; 

 

2. 3. Обов'язки учителя після отримання сигналу про евакуацію: 

 припинити заняття; 

 знеструмити електричні прилади та обладнання, вимкнути світло і зачинити 

вікна у приміщенні, де проводилося заняття; 

 у разі значного задимлення видати учням наявні у кабінеті засоби 

індивідуального захисту — марлеві пов'язки; 

 зберігати спокій, не спричинювати виникнення паніки; 

 у найкоротший строк вивести учнів найбезпечнішими евакуаційними шляхами 

і виходами з будівлі відповідно до плану евакуації, ретельно перевіривши 

кабінет, щоб унеможливити перебування учнів у небезпечній зоні. 

 Після виходу з будівлі учитель повинен привести учнів на збірний пункт і 

перевірити їх наявність за списком. Про відсутність кого-небудь із учнів 

учитель має повідомити голову евакуаційної комісії. 

Інструкцію розробив: 

посадова особа з ЦЗ                                                  
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