
 
 
 
 

Про стан пожежної та техногенної 
безпеки об’єктів з масовим перебуван-
ням людей, зокрема дошкільних, за-
гальноосвітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів, гуртожит-
ків, закладів культури, охорони здоров’я 
та соціального захисту населення, 
розташованих на території області 

 
 

На підставі статей 6, 16, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента Ук-
раїни від 24.12.2019 № 948/2019 “Про невідкладні заходи щодо запобігання 
пожежній небезпеці в Україні”, з метою запобігання виникненню пожеж на 
об’єктах з масовим перебуванням людей, загибелі людей на них, враховуючи 
інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами, забезпечити: 

1) проведення детального аналізу стану пожежної безпеки об’єктів з 
масовим перебуванням людей та розроблення до 01 квітня 2020 року плану 
приведення до належного протипожежного стану підвідомчих об’єктів із 
зазначенням першочергових заходів, що потребують виконання; 

2) обладнання підпорядкованих об’єктів з масовим перебуванням людей 
системами пожежної сигналізації, керування евакуюванням, пожежного спосте-
рігання, пристроями блискавкозахисту, проведення вогнезахисного обробляння 
дерев’яних конструкцій, утримання у справному стані систем зовнішнього і 
внутрішнього протипожежного водопостачання та виконання інших заходів, 
передбачених приписами; 

3) утримання у справному стані та своєчасний ремонт пожежних гідран-
тів, пожежних водойм, водонапірних веж, облаштування пірсів, під’їздів до 
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природних і штучних водойм, а також недопущення демонтажу справних 
джерел протипожежного водопостачання у зонах своєї відповідальності; 

4) спільно з представниками ГУ ДСНС України в області проведення пе-
ревірок стану пожежної безпеки об‘єктів підвищеного ризику, зокрема дит-
садків, шкіл, закладів вищої, професійно-технічної освіти, гуртожитків, закла-
дів охорони здоров’я, соціального захисту, транспортної інфраструктури, тор-
гово-розважальних центрів та інших об’єктів;  

5) проведення засідань комісій з питань ТЕБ і НС за результатами про-
ведених перевірок пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням 
людей, на яких заслухати керівників закладів, де зафіксовано найгірший проти-
пожежний стан; 

6) виділення коштів на виконання заходів протипожежного захисту на 
підвідомчих об’єктах під час перегляду місцевих бюджетів;  

7) вжиття заходів щодо здійснення дієвого контролю за станом готовності 
місцевих та впровадження  об’єктових систем оповіщення; 

8) проведення до 02.03.2020 року роботи з керівниками торговельно-
розважальних закладів, готелів, санаторіїв, баз відпочинку, закладів оздоров-
лення та відпочинку дітей щодо розроблення планів-заходів із приведення 
вказаних об’єктів до пожежобезпечного стану та їх виконання; 

9) проведення протягом першого півріччя 2020 року навчань та практич-
них тренувань щодо безпечної та швидкої евакуації з персоналом медичних 
установ, закладів соціального захисту, навчальних закладів, дітьми дошкільного 
віку, учнями загальноосвітніх шкіл, студентами професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів, а також широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи, із 
залученням засобів масової інформації, серед населення стосовно необхідності 
додержання правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок виникнення 
(виявлення) пожежі; 

10) щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу надавати уп-
равлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації інформацію про 
виконання протипожежних заходів, витрачання коштів на ці цілі у розрізі 
об’єктів з масовим перебуванням людей, розташованих на підвідомчих тери-
торіях. 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати сільським, селищним 
головам вжити заходів щодо створення в сільській місцевості пожежно-ряту-
вальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони. 

3. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, управлінням культури, національностей, релігій та туризму, жит-
лово-комунального господарства облдержадміністрації: 

забезпечити моніторинг стану виконання заходів пожежної безпеки на 
підпорядкованих об’єктах з масовим перебуванням людей та розроблення пла-
нів першочергових заходів протипожежного захисту; 

організувати навчання персоналу вказаних об’єктів щодо дій у разі виник-
нення пожеж та надзвичайних ситуацій. 
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4. Інформацію про виконання цього розпорядження надати до 10 квітня 
поточного року Головному управлінню ДСНС України в області для подальшого 
узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 24 квітня 
2020 року. 

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


