
Керівникам закладів вищої та фахової 
передвищої освіти, що належать до 
сфери управління Міністерства 
освіти і науки України

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу, що до Міністерства освіти і науки України (далі – 
МОН) надходять повідомлення від Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій та громадськості про численні випадки порушень правил пожежної 
безпеки в закладах освіти, що належать до сфери управління МОН. Крім того, у 
період 2021 року та з початку нового року спостерігається різке збільшення 
випадків виникнення пожеж (задимлення) у гуртожитках закладів вищої та 
фахової передвищої освіти. 

Одним із найбільш поширених порушень є недотримання вимог 
Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498 (далі – 
Положення),  правил пожежної та техногенної безпеки, інструкцій з експлуатації 
обладнання та устаткування, що несе потенційну загрозу всім учасникам 
освітнього процесу та нерухомому майну, що належить до власності держави.

Задля інформування керівництва МОН про всі події та надзвичайні 
ситуації, особливо ті, що призвели до травмування або загибелі учасників 
освітнього процесу, а також пошкодження нерухомого майна, що належить до 
власності держави, просимо негайно інформувати відповідального чергового 
МОН за тел. (044) 481 32 02 усно, а також дублювати інформацію на електронну 
адресу: bezpeka@mon.gov.ua повідомленнями за формами 2/НС-1 або 2/НС-2 
Табелю термінових та строкових донесень МОН з питань цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом МОН від 11.08.2020 № 1037, 
протягом години після усного повідомлення.

З метою посилення пожежної та техногенної безпеки, попередження 
надзвичайних ситуацій на об’єктах закладів освіти (у тому числі гуртожитків), 
що належать до сфери управління МОН, пропонується:

організувати проведення з мешканцями та персоналом гуртожитків, у разі 
потреби, позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності щодо 
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дотримання вимог Положення, Правил пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 (далі – Правил пожежної безпеки), 
інструкцій з експлуатації обладнання та устаткування в приміщеннях та будівлях 
гуртожитків, особливу увагу звернути на порядок користування подовжувачами 
та пристроями для підзарядки електронних пристроїв (гаджетів);

провести ретельну перевірку приміщень гуртожитків та забезпечити 
неухильне дотримання Правил пожежної безпеки;

забезпечити дотримання протипожежного режиму на території закладів 
освіти та контролю стану забезпечення протипожежного режиму в будівлях і 
приміщеннях.

З повагою

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ


