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1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Для проживання на житлових площах гуртожитків коледжу допускаються особи,
які мають відповідний дозвіл, не мають медичних протипоказань, пройшли інструктаж
з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, інструктаж з електробезпеки,  та
правил експлуатації  газового побутового обладнання у гуртожитку, перевірку знань
вимог охорони праці та склали і власноруч підписали договір тимчасового проживання
у гуртожитках коледжу.

1.2. Мешканці) гуртожитку повиненн проходити:
повторний інструктаж з охорони праці не рідше 1 разу на 3 місяці;
позаплановий інструктаж: при заміні або модернізації обладнання та інвентарю; зміну
умов і організації проживання; при порушенні інструкцій з охорони праці студентами
у гуртожитках.

1.3. Мешканці студентського гуртожитку коледжу зобов’язані дотримуватися:
правил  внутрішнього  розпорядку,  та  правил  поведінки  під  час  проживання  у
гуртожитку;
вимоги  цієї  інструкції,  інструкції  про  заходи  пожежної   та  техногенної  безпеки,
інструкції  з  електробезпеки  для  не  електротехнічного  персоналу,  інструкції  з
безпечного користування побутовими газовими приладами;
вимоги щодо експлуатації обладнання, яке наявне у гуртожитку;
нормативи  та  інструкції  з  використання,  призначенням  наявних  засобів
індивідуального захисту, меблів, інвентарю.

1.4. Мешканці гуртожитку повиненні:
знати  місцезнаходження  засобів  надання  першої  допомоги,  первинних  засобів
пожежегасіння,  головних і  запасних виходів,  шляхів евакуації  у  випадку аварії  або
пожежі;
знати правила надання першої допомоги потерпілим при нещасному випадку;
виконувати вимоги правил проживання у гуртожитку та не вчиняти самовільних дій з
ремонту будь якого обладнання та інвентаря гуртожитку без дозволу коменданта;



під час проживання у студентському гуртожитку бути уважним, не відволікатися і не
відволікати  інших,  не  допускати  до  гуртожитку осіб,  що не  мають  відношення  до
гуртожитку.

1.5.  Студента  та  інші  особи,  що  проживають  у   гуртожитку повинні знати  і
дотримуватися  правил  особистої  гігієни.  Приймати  їжу,  готуватись  до  занять  та
відпочивати тільки в спеціально відведених для цього місцях.

1.6. Під час проживання студентів та осіб, що тимчасово проживають у гуртожиткуах
коледжу на них можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі фактори:
ураження електричним струмом від оголених ділянок електричного ланцюга;
морально-психологічні перевантаження;
загрози криміногенного характеру;
аварійні ситуації, пов’язані з експлуатацією будівлі та приміщень.

1.7.  При  виявленні  під  час  проживання  у  кімнатах  гуртожитку  будь-яких
несправностей,  інших  недоліків  або  небезпек  у  місцях  проживання  та  загального
користування (кухні, санвузли, душові, кладочки, тощо), припинити використовувати
несправне  обладнання  тощо та   негайно  повідомити коменданта  гуртожитку і  далі
діяти згідно з його вказівками.

1.8. Мешканці студентського гуртожитку коледжу повинні знати:
порядок утримання житлових і інших приміщень гуртожитку;
перелік послуг, що надаються;
правила користування комп’ютером та оргтехнікою;
оснащення кімнат, господарських, робочих і побутових приміщень.
Особливостей користування балконами у кімнатах.
1.9. Мешканцям гуртожитків коледжу забороняється:
самовільне  виправлення  електроприладів,  мережної  проводки,  іншої  техніки  та
обладнання;
залишати без нагляду комп’ютер та іншу оргтехніку в робочому режим у кімнатах;
використовувати електричні та інші прилади для додаткового обігріву кімнати;
готувати іжу безпосередньо у кімнатах;
КАТЕГОРИЧНО  ЗАБОРОНЕНО-  вживати  будь  які  спиртні  та  слабоалкогольні
напої, наркотичні засоби, палити у кімнатах та приміщеннях загального користування.

1.10.  Особи,  що  проживають  у   гуртожитку  несуть  повну відповідальність  за

виконання вимог охорони праці . Невиконання вимог даної інструкції у відповідності з

внутрішніми локальними документами та чинним законодавством України надає право

адміністрації коледжу достроково припиняти дію договору про тимчасове проживання

у гуртожитку та проведення заходів по виселенню осіб, що допустили порушення..

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ЇЖІ

2.1.  Постійно  підтримувати  у  належному  санітарному  стані  приміщення  кухні  та

обладнання для приготування їжі.

2.2.  У  разі  незадовільного  санітарного  стану  приміщення  кухні,  несправності
обладнання  тощо  при  ризиках  виникнення  аварійних  ситуацій,  негайно  доповісти
коменданту  гуртожитку  та  під  його  керівництвом  вжити  заходів  усунення
передаварійних ситуацій, вжити заходів щодо організації їх усунення.



При недостатньому  освітленні робочої зони, відсутність сліпучого дії світла;
відсутність  звисаючих  і  оголених  кінців  електропроводки негайно  доповідати
коменданту гуртожитку для відповідного реагування;
зовнішнім  оглядом  перевірити  надійність  закриття  всіх  токовиводящих  і  пускових
пристроїв обладнання, відсутність сторонніх предметів на місцях приготування їжі
Про  всі  підозрілі  предмети,  невідомі  речі  негайно  інформувати  коменданта
гуртожитку..

3.ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОЖИВАННЯ

3.1.  Під  час  проведення самопідготовки до занять у  кімнатах гуртожитку студенти
зобов’язані:
дотримуватись здорових і  безпечних умов  підготовки до занять  у  гуртожитку   та
забезпечити відповідні безпечні умови для  проживання інших мешканців гуртожитку
та осіб, що тимчасово проживають у гуртожитку з дозволу керівництва;
проходити своєчасні інструктажі з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки  у
гуртожитку з оформленням у журналах відповідної форми;
своєчасно проходити медогляди;
 стежити  за  справністю і  правилами використання  обладнання,  техніки,  інвентарю
наявного в гуртожитку;

3.2.  Студенти,  що  проживають  у   гуртожитку  повиненні  періодично  проводити
прибирання приміщень  проживання,  території  прилеглої  до   будівлі  та  приміщень,
підтримувати чистоту у приміщення загального користування,  цілісність інвентарю,
обладнання,  функціонування  систем  опалення,  водопостачання  та  водовідведення,
газопостачання, вентиляції (за наявності) — і електропостачання, укомплектованість
засобами надання долікарської допомоги та пожежогасіння.

3.3.  Студенти  та  особи,  що  проживають  у  гуртожитках  коледжу  зобов’язані  не
допускати захаращення коридорів, аварійних виходів, стежити за доступністю під’їзду
і виїзду з прилеглої території спецтранспорту, недопущення проходу або проїзду на
ввірену територію та приміщення сторонніх осіб.

3.4. При наявні недоліки з цього приводу, самостійно приймати заходи по їх ліквідації,
при неможливості, інформувати адміністрацію гуртожитку та  навчального закладу.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. В аварійній обстановці слід сповістити про небезпеку комендату гуртожитку та
оточуючих людей. Доповісти черговому вахтеру гуртожитку навчального закладу.

4.2. При виявленні займання або в разі пожежі:
негайно  відключити  електрообладнання  від  мережі,  а  також перекрити  поступання
природного газу до побутових приладів;
забезпечити евакуацію студентів і працівників з гуртожитку;

повідомити в пожежну частину за телефоном 101 і адміністрації коледжу;
приступити  до  гасіння  пожежі  наявними  первинними  засобами  пожежогасіння
відповідно до інструкції з пожежної безпеки.
4.3. При загрозі життю покинути приміщення.



4.4.  При  виникненні  поломок  електроприладів,  що  загрожують  аварією  у  місцях

проживання необхідно  припинити  експлуатацію,  а  також  подачу  до  нього

електроенергії.

4.5.  При  інших  аварійних  ситуаціях  (поломка  систем  водопостачання,  каналізації,
опалення,  вентиляції  та  ін)  перешкоджають  виконанню  робіт  і  нормальному
проживанню,  при  неможливості  усунення  аварійної  ситуації  власними  силами,
негайно  доповісти  черговому  вахтеру,  коменданту  гуртожитку  та   викликати
відповідну аварійну службу, повідомити адміністрацію навчального закладу.

4.6.  При  нещасному  випадку  негайно  надати  (організувати)  першу  допомогу
потерпілому відповідно до Інструкції по наданню першої допомоги» вжити заходів до
збереження обстановки події, якщо це не створює небезпеки для оточуючих, доповісти
коменданту гуртожитку і при необхідності викликати бригаду швидкої допомоги за
телефоном 103.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПЕРІОД ВИХІДНИХ ДНІВ ТА КАНІКУЛ

5.1. Привести в порядок кімнату проживання та приміщення загального користування,
вимкнути електроприлади від мережі, вимкнути освітлення, закрити вікна.

5.2.  Проінформувати  чергового  вахтера  та  коменданта  гуртожитку  про  строкову
відсутність у гуртожитку.

5.3. Про всі виявлені недоліки під час відсутності у кімнаті проживання  повідомити
безпосередньому коменданта гуртожитку.

6. Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці
  якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація, що

призвела  до  травмування  на  виробництві)  пов’язана  з  безпекою
життєдіяльності,  тощо  керівник  структурного  підрозділу  коледжу,
працівник,  зобов’язаний  негайно  проінформувати  про  випадок  свого
безпосередньо керівника, для подальшого темінового інформування про
надзвичайну ситуацію адміністрацію коледжу та керівника підрозділу з
охорони праці для відповідного реагування. 

6.1.  При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з
особами,  що  допустили  порушення,  керівник  структурного  підрозділу
забезпечує повторне вивчення працівником (ками) цієї інструкції та проводиться
повторний  позаплановий інструктаж  (бесіда)  із  працівником. 
6.2.  За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості та
наслідків,  особи  з  вини  яких  виникла  надзвичайна  ситуація  можуть  бути
притягнуті до дисциплінарної адміністративної, матеріальної або кримінальної
відповідальності у встановленому діючим законодавством порядку.

6.3.  Дисциплінарна відповідальність полягає в оголошенні зауважень, письмової
догани,  суворої  догани,   які  оголошуються  наказом  директора  коледжу  за
результатами розслідування.
6.4.  Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу та



стягнення  його  через  бухгалтерію  коледжу.  Таке  право  надано  виключно
інспекторам Держохоронпраці, що проводять розслідування.
6.5.  Матеріальна відповідальність полягає  у відшкодуванні  збитків особами,  з
вини  яких  трапилось  руйнування,  аварії,  знищення  матеріальних  цінностей,
машин, обладнання. Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне
відшкодування  проводиться  за  висновками  розслідування  інспекторами
Держохоронпраці, правоохоронними органами у встановленому законодавством
порядку.
6.6.   Кримінальна  відповідальність  здійснюється  виключно  правоохоронними
органами відповідного до чинного законодавства України. 

_________________________________ ____________ ___________
(посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)     (підпис) (прізвище, ініціали)

Візи:

Керівник підрозділу з охорони праці коледжу
_____________ _____________________
      (підпис)           (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт*

_____________ ____________________
      (підпис)           (прізвище, ініціали)

* У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими 
особами підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу.
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