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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан протипожежного захисту закладів оздоровлення та  

відпочинку дітей у 2018 році 
 

На території області протягом літнього періоду 2018 року планується 
робота 9 закладів оздоровлення та відпочинку дітей у Дунаєвецькому, Ізяслав-
ському, Красилівському, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Старокос-
тянтинівському та Ярмолинецькому районах, з них 5 комунальної форми 
власності та 4 – приватної. 

За результатами обстежень об’єктів літнього відпочинку та оздоров-
лення у минулому році працівниками Головного управління виявлено такі 
порушення вимог пожежної та техногенної безпеки: 

не всі приміщення обладнано системою пожежної сигналізації з виве-
денням на пульт пожежного спостерігання, наявна система пожежної сигналі-
зації знаходиться у несправному стані, не проведено вогнезахисне просочення 
дерев’яних конструкцій покрівель; 

відсутні пристрої блискавкозахисту будівель та споруд; 

не проведено заміри опору ізоляції електромереж; 

пожежні кран-комплекти не укомплектовано до норм належності пожеж-
ними рукавами та стволами; 

не всі приміщення оздоровчих закладів забезпечено первинними засо-
бами пожежогасіння. 

Відповідно до протокольного рішення за результатами засідання Кабіне-
ту Міністрів України від 28 березня 2018 року та наказу ДСНС України від 
29.03.2018 року № 202 “Про здійснення позапланових перевірок” працівни-
ками Головного управління розпочато проведення позапланових перевірок 
закладів оздоровлення та відпочинку дітей. 

На 22 травня 2018 року із дев’яти запланованих об’єктів перевірено 
п’ять закладів оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема: 

дитячий позашкільний оздоровчий табір “Світанок” у с. Білогородка 
Ізяславського району; 

позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацький оздоровчий комплекс 
“Чайка” у с. Головчинці Летичівського району; 

позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку “Калинівка” у с. Кали-
нівка Старокостянтинівського району; 
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комунальна установа Дунаєвецької районної ради Малієвецький дитячий 
заклад оздоровлення та відпочинку “Подільські джерела”, с. Маліївці Дунає-
вецького району. 

Чотири заклади оздоровлення дітей заплановано перевірити до 31 травня 
2018 року, а саме: 

позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Дністровська 
чайка” у с. Врублівці Кам’янець-Подільського району; 

дитячий оздоровчий заклад “Джерельце” у с. Жилинці Ярмолинецького 
району; 

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Лісова пісня” у с. Приво-
роття Кам’янець-Подільського району; 

дитячий заклад санаторного типу “Україна” на базі Хмельницького об-
ласного міжгосподарського санаторію “Україна” у с. Маків Дунаєвецького 
району. 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 30.03.2018 року № 342/2018-р “Про підготовку до оздоровчої кампанії 
“Літо-2018” представники Головного управління у період з 14 по 18 травня 
2018 року взяли участь у складі робочої групи з обстеження дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку області з метою визначення готовності об’єктів до 
відкриття. 

Під час обстеження та перевірок особлива увага зверталася на стан 
електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопо-
стачання, наявність та справність систем протипожежного захисту, шляхів 
евакуації, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння тощо. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 

 


