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Доволі часто в повсякденному житті ми стикаємося з ситуацією, коли 
від нас вимагають обов'язкового виконання певних правил, з якими не поспе-
речаєшся та й ніяк не обійдеш. Особливо, якщо вони торкаються безпеки, 
наприклад, пожежної. Навряд чи знайдуться сміливці, які стверджуватимуть, 
що цьому аспекту треба приділяти менше уваги, ніж, наприклад, безпечній 
роботі на небезпечному об’єкті. Тому що розуміють: ці два процеси безпосе-
редньо взаємопов'язані між собою. Ті, кому хоч раз у житті доводилося спос-
терігати нищівну потужність вогню в цьому більше, ніж упевнені.  

З цією метою необхідно мати стійку систему загальних уявлень про 
пожежну безпеку та методологію її аналізу. З такої точки зору впроваджен-
ня Кодексу цивільного захисту України (надалі – Кодексу), Правил пожеж-
ної безпеки в Україні та стосовно обов'язковості навчання і перевірки знань 
з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях 
України можна об'єктивно вважати актуальним напрямком діяльності. 

В той же час, дія цих положень дала змогу не тільки накопичити ко-
рисний досвід цілеспрямованого поширення пожежно-технічних знань з 
метою попередження пожеж і нещасних випадків на них, але і виявити пев-
ну низку проблем. Особливо це стосується спеціального навчання (пожеж-
но-технічного мінімуму). 

По-перше, пожежно-технічний мінімум (надалі ПТМ) є попереднім 
спеціальним навчанням і, таким чином, має бути проведеним до початку 
виконання своїх обов'язків відповідними особами, тим більше, що згідно 
статті 40 Кодексу " допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, ін-
структажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється". 
Тобто проходження ПТМ треба однозначно вважати необхідною юридич-
ною формою допуску до роботи. На великий жаль, в абсолютно переважній 
більшості випадків, ПТМ реально проводиться як реагування на конкретні 
приписи органів контролю та нагляду ДСНС України і з тими робітниками 
та службовцями, що вже тривалий час працюють на займаних посадах. Таке 
становище треба докорінно змінювати. 

По-друге, проведення спеціального навчання повинне бути більш ці-
леспрямованим як на суб'єкти, від яких залежить забезпечення пожежної 
безпеки будинків, споруд, транспортних засобів, виробничих операцій то-
що, так і на самі об'єкти з підвищеною пожежною небезпекою. 
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У зв'язку з цим, необхідно конкретизувати перелік посад, при приз-
наченні, які особи зобов'язані проходити ПТМ. Особливу увагу потрібно 
зосередити на керівниках усіх рівнів і особах, призначених відповідальними 
за пожежну безпеку, адже від них та їхнього розуміння проблеми безпосе-
редньо залежить формування політики об'єкта чи підприємства в галузі по-
жежної безпеки, фінансування і виконання необхідних протипожежних за-
ходів. Практика підказує, що ПТМ треба зробити обов'язковим і для членів 
добровільних пожежних дружин, пожежно-технічних комісій; осіб які здій-
снюють охорону підприємств, установ, організацій, житлових будинків; 
чергового персоналу об'єктів, де у нічний час знаходяться люди; вчителів та 
викладачів предмету (курсу) "Безпека життєдіяльності" та "Безпека праці". 

По-третє, доцільно узагальнити досвід проведення ПТМ у різних ре-
гіонах, господарчих галузях, підприємствах, установах та організаціях Ук-
раїни з метою розробки типових рекомендованих програм для найбільш 
чисельних категорій осіб, що проходять ПТМ (наразі ми маємо одну реко-
мендовану програму у додатку до Правил пожежної безпеки в Україні), 
підготовки та видання необхідних для проведення спеціального навчання 
учбово-методичних посібників, комплектів плакатів, збірників питань для 
приймання заліків, створення комп'ютерних програм, відеофільмів тощо. 

Практика свідчить, що коли ПТМ проводиться на об'єктах власними си-
лами, то досить часто таке навчання носить поверхневий та формальний харак-
тер. Найбільший ефект досягається коли до проведення ПТМ залучаються спе-
ціалісти у сфері пожежної безпеки, як діючі (в разі надання таких послуг під-
розділами Державної пожежної охорони у встановленому порядку), так і ті , 
хто вже на пенсії, але зберегли і мають необхідні знання, навички, досвід.  
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