ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
від 20 лютого 2020 року

Маріуполь

№4

Про результати проведення позапланових заходів
державного нагляду (контролю) за додержанням
вимог законодавства у сфері техногенної, пожежної
безпеки закладів, установ та організацій з масовим
перебуванням людей — дитячих садочків, шкіл,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів,
гуртожитків, установ охорони здоров'я та соціального
захисту, державних об'єктів критичної і транспортної
інфраструктури

Колегією розглянуті результати проведеної підпорядкованими підрозділами
роботи на виконання вимог Доручення Прем’єр-міністра України від 11.12.2019
№ 44205/1/1-19. Головним управлінням було заплановано для проведення 1191
позаплановий захід державного нагляду (контролю) за додержанням вимог
законодавства у сфері техногенної, пожежної безпеки в навчальних закладах,
установах та організаціях з масовим перебуванням людей, а саме: 397 дошкільних
навчальних закладів; 446 заклади загальної середньої освіти; 46 закладів професійної
(професійно-технічної) освіти; 26 вищих навчальних закладів; 123 заклади охорони
здоров’я; 56 гуртожитків; 81 заклад соціального захисту; 7 торгово-розважальних
центрів; 9 установ критичної інфраструктури.
Станом на 19.02.2020 підпорядкованими підрозділами Головного управління
проведено 1075 позапланових перевірок вищевказаних закладів, що складає 90 % від
загальної кількості, а саме: 349 дошкільних навчальних заклади; 394 заклади
загальної середньої освіти; 43 заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
24 вищих навчальних заклади; 118 закладів охорони здоров’я; 56 гуртожитків;
79 закладів соціального захисту; 5 торгово-розважальних центрів; 7 установ
критичної інфраструктури.
За результатами перевірок встановлено, що: 481 будівля має порушення правил
пожежної безпеки, пов’язаних із монтажем та експлуатацією електрообладнання
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(94 дошкільних навчальних заклади, 118 закладів загальної середньої освіти,
43 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 20 вищих навчальних закладів,
97 закладів охорони здоров’я, 53 гуртожитки, 36 закладів соціального захисту,
17 установ критичної інфраструктури, 3 торгово-розважальних центри); у 774
будівлях шляхи евакуації не відповідають чинним нормам та правилам (176
дошкільних навчальних закладах, 197 закладів загальної середньої освіти, 40 закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, 49 вищих навчальних закладів,
170 закладів охорони здоров’я, 63 гуртожитки, 67 закладів соціального захисту,
7 установ критичної інфраструктури, 5 торгово-розважальних центрів); 516 будівель
необхідно доукомплектувати вогнегасниками (92 дошкільних навчальних заклади,
97 закладів загальної середньої освіти, 40 закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, 38 вищих навчальних закладів, 153 заклади охорони здоров’я,
60 гуртожитків, 33 заклади соціального захисту, 2 установи критичної
інфраструктури, 1 торгово-розважальний центр); 1034 будівель необхідно обладнати
системою пожежного захисту (301 дошкільний навчальний заклад, 294 заклади
загальної середньої освіти, 49 закладів професійної (професійно-технічної) освіти,
31 вищий навчальний заклад, 232 заклади охорони здоров’я, 64 гуртожитки,
49 закладів соціального захисту, 11 установ критичної інфраструктури, 3 торговорозважальних центри).
До адміністративної відповідальності притягнуто 1110 відповідальних осіб
суб’єктів господарювання.
В ході проведення позапланових перевірок інспекторським складом проведено
1276 інформаційно-роз’яснювальних заходів із учнями, робочим персоналом та
відвідувачами вищевказаних закладів. Спільно із засобами масової інформації
(телебачення) проведено 8 перевірок.
Станом на 19.02.2020 заплановані перевірки закінчили 7, 8, 12 ,13, 15, 19, 21,
22 ,25 ДПРЗ, 45 ДПРЧ та Олександрівський РВ.
Щодо застосування санкцій за результатами перевірок, Колегією відзначено, що
з початку проведення позапланових перевірок відповідно до Доручення Прем'єрміністра до Головного управління надійшло 375 рапортів про направлення матеріалів
перевірок до Донецького окружного адміністративного суду щодо застосування
заходів реагування у вигляді заборони експлуатації об’єктів.
Колегія визначила, що підпорядковані підрозділи Головного управління
відповідально віднеслись до цього питання, проте виникають питання до 21 ДПРЗ –
надано 4 рапорти, що складає 8% від загальної кількості проведених перевірок;
12 ДПРЗ – надано 9 рапортів, що складає 9% від загальної кількості проведених
перевірок.
Станом на 19.02.2020 Головним управлінням підготовлено та направлено до
Донецького адміністративного суду 161 позовну заяву щодо заборони експлуатації
об’єктів, а саме: 41 дошкільний навчальний заклад; 61 закладів загальної середньої
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освіти; 3 вищих навчальних заклади; 25 закладів охорони здоров’я; 8 гуртожитків;
15 закладів соціального захисту; 8 закладів професійної (професійно-технічної)
освіти.
Також, Колегією розглянуті недоліки, які виявлені під час здійснення перевірок
якості проведення позапланових заходів та внесення результатів до системи ІАС, а
саме: замість сканованих актів додаються посвідчення в форматі word (Мар’їнка); не
зазначається ступень ризику суб’єктів господарювання (Мар’їнка, Покровськ,
Волноваха); замість наказу на перевірку зазначається Доручення Прем’єр–міністра
(Мар’їнка); захід державного нагляду створюється декілька разів (Мар’їнка,
Покровськ, Волноваха, Краматорськ, Костянтинівка, Добропілля, Олександрівський
та Великоновосілківський райони); не зазначаються об’єкти в яких виявлені
порушення (Великоновосілківський район, Костянтинівка, Добропілля); штраф за
порушення вимог пожежної безпеки передбачається ППБУ, замість КУпАП
(Краматорськ, Костянтинівка).
Разом з цим, у ході перевірок встановлено, що перевірені суб’єкти
господарювання мають порушення вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, проте матеріалів
стосовно звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування
до Головного управління не надходило.
Колегією звернуто увагу на те, що за результатами роботи інспекторського
складу до дисциплінарної відповідальності притягнуто 24 посадові особи з
позбавленням премій у повному обсязі, а саме: 7 посадових осіб - 12 ДПРЗ; по
4 посадові особи — 7 та 16 ДПРЗ; 3 посадові особи — 9 ДПРЗ; 2 посадові особи 11 ДПРЗ; по 1 посадовій особі - 19 ДПРЗ, Олександрівський та
Великоновосілківський райони.
Колегією відзначено, що робота в даному напрямку триває.
У зв’язку із вищезазначеним Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника Головного управління із запобігання
надзвичайним ситуаціям Головного управління полковника служби цивільного
захисту Подашевської І.Т., прийняти до відома.
2. Державним інспекторам у сфері пожежної, техногенної безпеки та
цивільного захисту міст (районів) Донецької області:
2.1. Продовжити внесення відомостей про позапланові заходи державного
нагляду (контролю) до Пілотного модулю системи заходів державного нагляду
(контролю) для запуску ІАС. Внесення відомостей здійснювати відповідно до статті 41 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
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господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня
2017 р. № 387 “Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи
державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення
цих відомостей”.
Термін — постійно
2.2. Продовжити здійснення позапланових заходів державного нагляду
(контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної, пожежної
безпеки та цивільного захисту згідно доручення Прем'єр-міністра України від
11.12.2019 № 44205/1/1-19.
Термін — березень
2.3. За результатами здійснених позапланових заходів державного нагляду
(контролю) поінформувати органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,
об’єднані територіальні громади.
Термін — квітень
2.4. Встановити особистий контроль за дотриманням інспекторським складом
вимог статей 68, 70 Кодексу цивільного захисту України.
Термін — постійно
2.5. Звернути увагу про набрання чинності та внесення змін до нормативноправових актів України, зокрема: ДБН В.2.5-56:2104 “Системи протипожежного
захисту”; “Правила з вогнезахисту”, які затверджені наказом МВС України від
26.12.2018 № 1064; лист ДСНС України від 03.05.2019 № 02-6581/261, під особисту
відповідальність - участь у комісіях з перевірки та прийняття систем
протипожежного захисту та перевірки відповідності вогнезахисту.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника
Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління
полковника служби цивільного захисту ПОДАШЕВСЬКУ Ірину Тарасівну.
Заступник Голови ДСНС

Микола ІЛЬЧЕНКО

Начальник Головного управління

Олексій МІГРІН

Секретар Колегії

Оксана ДОНЧЕНКО
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ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Головного управління із
запобігання надзвичайним ситуаціям Головного
управління

Ірина ПОДАШЕВСЬКА

