
 
 
 
 

Про заходи щодо попередження пожеж 
на об’єктах з масовим перебуванням 
людей 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 643-р 
“Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та по-
жежної безпеки”, з метою своєчасного вжиття заходів щодо збереження життя 
та здоров’я громадян, забезпечення безпечних умов життєдіяльності, належ-
ного утримання будівель та споруд: 

1. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Хмельниць-
кій області: 

1.1. Розглянути питання щодо проведення протягом жовтня-грудня 2017 ро-
ку позапланових перевірок стану техногенної і пожежної безпеки у дош-
кільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров’я із 
стаціонарним лікуванням, будинках для людей похилого віку та інвалідів, за-
кладах відпочинку та оздоровлення державної та комунальної форми влас-
ності, а також приватної форми власності – у разі письмового звернення 
суб’єктів господарювання. 

1.2. На об’єктах з постійним перебуванням дітей, людей похилого віку та 
інвалідів, закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням провести 
практичні навчання з відпрацюванням дій персоналу у разі виникнення пожежі 
в нічний час. 

1.3. Про результати перевірок поінформувати відповідні органи місце-
вого самоврядування та управління цивільного захисту облдержадміністрації 
до 25 грудня 2017 року для подальшого інформування обласної державної 
адміністрації. 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати органам місцевого самовря-
дування: 

2.1. Розробити та затвердити комплексні плани щодо забезпечення про-



 2

типожежного захисту підвідомчих об’єктів із закріпленими виконавцями, 
термінами виконання та необхідним фінансуванням. 

2.2. Провести розрахунок обсягу коштів, необхідних для виконання про-
типожежних заходів на об’єктах з постійним та тимчасовим перебуванням 
людей на наступний бюджетний період. 

2.3. При перегляді бюджетів у поточному році та формуванні бюджету 
на 2018 рік передбачити необхідне фінансування з місцевих бюджетів для 
виконання заходів протипожежного захисту на підпорядкованих об’єктах, у 
першу чергу, закладах освіти, культури, соціального захисту та охорони 
здоров’я. 

2.4. Спільно з Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій 
області забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання 
вимог техногенної та пожежної безпеки. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам розглянути на засіданнях комісій з питань ТЕБ і НС 
питання забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об’єктів з прий-
няттям відповідних рішень. 

4. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, управлінню культури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації у межах повноважень забезпечити координацію роботи 
відповідних управлінь, відділів райдержадміністрацій щодо забезпечення про-
типожежного захисту підвідомчих об’єктів. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


