
 
 
 
 
Про стан протипожежного захисту 
закладів оздоровлення та відпочинку 
дітей у 2018 році 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, статті 7 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, 
з метою приведення до належного протипожежного стану закладів оздоровлен-
ня та відпочинку дітей, враховуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати головам міських (міст 
обласного значення) рад, інших органів місцевого самоврядування спільно з 
Головним управлінням ДСНС України в області провести роботу з керівниками 
закладів оздоровлення та відпочинку дітей щодо необхідності вжиття заходів 
протипожежного захисту очолюваних закладів, а саме: 

приведення у відповідність до вимог норм та правил пожежної безпеки 
евакуаційних шляхів та виходів; 

приведення до працездатного стану та забезпечення технічного обслу-
говування систем протипожежного захисту, внутрішнього та зовнішнього 
протипожежного водопостачання; 

проведення до початку оздоровчого сезону профілактичного ремонту та 
замірів опору ізоляції електромереж та заземлення електрообладнання; 

забезпечення будівель та приміщень необхідною кількістю первинних за-
собів пожежогасіння, укомплектування пожежних щитів необхідним проти-
пожежним інвентарем; 

усунення у повному обсязі недоліків, які виявлено під час обстеження 
об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей;  

визначення відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, споруд, 
приміщень та забезпечення проходження ними відповідних навчань; 
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проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань пожежної 
безпеки з дітьми та практичного відпрацювання дій обслуговуючого персоналу 
та дітей у випадку пожеж та надзвичайних ситуацій; 

проведення профілактичних бесід щодо заборони купання дітей у водой-
мищах, що розташовані поблизу закладів відпочинку, які не відповідають 
вимогам Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверд-
жених наказом МВС України від 10 квітня 2017 року № 301, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за № 566/30434. 

2.  Олійнику В.Ц., заступнику голови обласної державної адміністрації, 
рекомендувати Братку Е.П., начальнику Головного управління ДСНС України в 
області, проконтролювати, з виїздом на місце, усунення порушень вимог 
пожежної безпеки, виявлених робочою групою з обстеження дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку у ТОВ санаторій “Лісова пісня” ДОТ “ЕкоЛенд”, 
с. Привороття Кам’янець-Подільського району. 

3. Рекомендувати: 
3.1. Головному управлінню ДСНС України в області здійснювати постій-

ний контроль за дотриманням вимог протипожежної безпеки керівниками за-
кладів оздоровлення та відпочинку дітей протягом літнього періоду 2018 року. 

3.2.  Симчишину О.С., Хмельницькому міському голові, Братку Е.П., на-
чальнику Головного управління ДСНС України в області взяти на особистий 
контроль усунення недоліків, виявлених за результатами позапланової 
перевірки стану дотримання вимог законодавства з питань пожежної безпеки 
та цивільного захисту території, будівель, приміщень та споруд позаміського 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Чайка”, с. Головчинці Летичів-
ського району. 

4. Виконавцям розпорядження про результати проведеної роботи поін-
формувати Головне управління ДСНС України в області до 04 червня 2018 ро-
ку для подальшого узагальнення та інформування обласної державної адмі-
ністрації до 14 червня 2018 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 
Головного управління ДСНС України в області Е. Братка та заступника голови 
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


