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Кабінет Міністрів України

На розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 вересня 2017 р. № 643-р

Аро проведення позапланових перевірок
і
І Державною службою України з надзвичайних ситуацій на виконання 

^озпрряа^ння Кабінету Міністрів проведено позапланові перевірки стфну 
техногенно! га пожежної безпеки у 31 тис. 59 закладах, з них: у 28 тис. 
Дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 1 тис. 828 закладах 
охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням; 663 будинках для людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю і у 456 закладах відпочинку І та 
Оздоровлення державної і комунальної форми власності.
І За порушення вимог пожежної безпеки та. невиконання запропонованих 

гіриписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної 
вхдповідальності притягнуто 32 тис. 13 керівників закладів та відповідальних 
посадових осіб.

Також за результатами перевірок подано до адміністративного суду 
тис. 232 позовні заяви на призупинення експлуатації об’єктів, 
і' Стосовно протипожежного стану дошкільних та загальноосвітніх 

н'авчапьних закладів
І Під час перевірок виявлено 366 тис. 517 порушень, з яких 132 тис. 

578 порушень не усунуто протягом попередніх років: у 19 тис. 121 заклгді 
відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 6 тііс. 
899 закладах відсутнє або:несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а 
У; 3 тис. 614 закладах -  внутрішнє протипожежне водопостачання; 
З ітис. 296 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, 
у ІЗ тис. 669 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 7 тис. 730 
будівель необхідно обладнати первинними засобами пожежогасіння.

}■ За результатами перевірки зазначених об’єктів встановлено, що 
найгірший стан виконання протипожежних заходів попередніх припис 
склався у Херсонській (81 %),. Полтавській області (50 %), Донецькій (49,8 °/ 
та| у Тернопільській (47 %) областях.
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За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих 
приписами територіальних органів ДСНС заходів до' ■адйікіетратиі ної 
відповідальності притягнуто 28 тис. 797 керівників закладів ;і відповідать; (ЙХ- 
Посадових осіб та направлено 981 позовну заяву до адміністративного суду.

Стосовно протипожежного стану закладів охорони здоров’я зі 
стаціонарним лікуванням

За результатами перевірок виявлено 41 тис. 106 порушень, з яких 16 тис. 
443 порушення не усунуто протягом попередніх років: у 1 тис. 533 закладах 
виявлено відсутність або несправність автоматичних систем протипожежн >го 
захисту, у 423 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне 
водопостачання, а у 500 закладах -  внутрішнє протипожежне водопостачан ія; 
449 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, 
у| 467 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 692 будівлі не 
обладнано первинними засобами пожежогасіння.
і' Проаналізувавши перевірки об’єктів охорони здоров’я, найгірший стан 

виконання протипожежних заходів попередніх приписів склався у Херсонській 
(64,5 %), Тернопільській '%), Дніпропетровській (55 %), Сумській (50,7 %), 
Донецькій (49 %), та у ІЙ йЩ еькій  (49 %) областях.

І За порушення .вймот иожежної безпеки та невиконання :шіропоїювашіх 
приписами територіальних органів ДСНС заходів до .адміністративної 
відповідальності притягнуто 2 тис. 92 керівники закладів і відповідальних: 
посадових осіб та направлено 149 позовних заяв до адміністративного суду. | 

Стосовно протипобкежного стану закладів для людей похилого віку та 
осіб з інвалідністю

Під час перевірок вищезазначених закладів виявлено 9 тис. 
493 порушення, з них 3 тис. 315 порушень не усунуто протягом попередніх 
років: у 348 закладах відсутні або несправні автоматичні системи 
протипожежного захисту, у 171 закладі відсутнє або несправне зовнішнє 
протипожежне водопостачання, а у 101 закладі -  внутрішнє протипожежне 
водопостачання; 101 будівля потребує заміни або ремонту систем 
електропостачання, у 134 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуац ї, 
16р будівлі потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

і З а  ^ЙуйРЙ[там№ прревіркії; Зазначених об’єктів встановлено, цо  
на.штірініїй стан виконання йрохипйжежних заходів попередніх приписів 
склався у Херсонській (52 %), Дніпропетровській (48 %), Донецькій (46 %), 
Чернігівській (46 %) областях та м. Києві (47,5 %).

| За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих 
приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної 
відповідальності притягнуто 719 керівників закладів і відповідальних 
по ;адових осіб та направлено 62 позовні заяви до адміністративного суду. 

Стосовно протипожежного стану закладів відпочинку 
Під час перевірок виявлено 6 тис. 231 порушення, з яких 2 тис. 

481 порушення не усунуто протягом попередніх років: у 278 закладах відсугеі 
або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 100 закладав 
відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання,



у 69 закладах -  внутрішнє протипожежне водопостачання; 98 будії ель 
потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 89 будівлях 
Необхідно пщевяан^важи. шлЩ'й' Евакуації, 128 будівель потребують 
обладнання иервйИнй'йи Щйобамиїпожейсогасіння.

Аналіз переярок закладів відпрчіїиху показав, що найгірше виконую-фля 
протипожежні заходи попередніх приписіз у Тернопільській (95 %), Київській 
(58,5 %), Херсонській (53,6 %), Одсській: (49,9 %) областях зга.м. Києві (47,8 Щ 

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих 
приписами територіальних Органів- ДСНС заходів до адміністративної 
відповідальності притягнуто 40І5 Керівників »закладів і відповідальні посадові 
особи та направлено 40 позовних, .заяв.до адміністративного суду.

Одночасно з метою попередження виникнення пожеж і надзвичайних 
сіпуацій безпечної жигтоаіяльності громадян під час перебування, у 
вищевказаних закладах органами ДСНС проведено профілактично- 
роз’яснювальну роботу.

Так, проблемні питання протипожежного захисту цих закладів постійно 
висвітлюються у заШІ^Х. масової інформації всіх рівнів: на телебаченні! -  
1 тис. 434 разі:, по'.радіо - б тис. 392 рази, ваєвітлеїш в газетах і?журй<і;тх ! Тис, 
660 публікацій; в інтернет-виданнях — 4 тис. 623:, розповсюджено серед 
населення понад 193 тис. примірників друкованої .продукції (листівки, буклети 
тощо), проведено з обслуговуючим персоналом закладів 40 тйс.
18 інструктажів. •

Посадовими особами ДСНС до органів злМЯ та органів місцевого 
самоврядування надіслано понад 3 тис. 318 іпфррмацій про. стан 
протипожежного захисту зазначених закладів, подано на-рйзгляд та прийняття 
відповідних рішень комісій з питань ТЕЄ та НС вощ; .рівній 1 хир. 
11І2 інформацій.

!. Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доручити центральним і 
місцевим органам виконавчої влади та органам м ісц евого '’самоврядування, в. 
підпорядкуванні яких перебувають дошкільні та навдальи
заклади, заклади охорони здоров’я, будинки для лїодей прхилого віку • а 
інвалідів, заклади відпочинку та оздоровлення громадян, у тому числі дітей, 
вяіити вичерпних заходів щодо приведення зазначених об’єктів у належний 
протипожежний стан.






