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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим перебуванням 
людей, зокрема дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів, гуртожитків, закладів культури, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, розташованих на території області 

 

Протягом 2018-2019 років на об’єктах з масовим перебуванням людей 
області виникло 23 пожежі: 10 – у закладах громадського харчування, 5 – 
закладах освіти, 2 – закладах культури та 1 в лікувальній установі. Загиблих та 
травмованих на пожежах не виявлено. 

У минулому році Головним управлінням ДСНС України в області (далі – 
Головне управління) проведено перевірки 1488 закладів з масовим пере-
буванням людей, за результатами яких до адміністративної відповідальності 
притягнуто 1493 керівники. Під час перевірок з працівниками та обслугову-
ючим персоналом проведено 3535 інструктажів на протипожежну тематику. 

За результатами цих перевірок направлено 43 позовних заяви до адміні-
стративних судів щодо зупинення експлуатації об’єктів, де склався негативний 
протипожежний стан, 27 з яких  задоволено повністю, по 15 – відмовлено у задо-
воленні позовних вимог та по 1 об’єкту закрито провадження у зв’язку з повним 
усуненням порушень вимог пожежної безпеки на момент розгляду справи. 

Торік було проведено 1295 перевірок вказаних об’єктів, за результатами 
яких до адміністративної відповідальності притягнуто 1172 керівники закладів 
освіти. Під час перевірок з працівниками та обслуговуючим персоналом за-
кладів освіти проведено 1302 інструктажі на протипожежну тематику. 

На виконання рішень Уряду Головним управлінням проводяться пере-
вірки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей – дитячих 
садочків, шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, гурто-
житків, установ охорони здоров’я та соціального захисту, державних об’єктів 
критичної і транспортної інфраструктури, у тому числі торговельно-розважаль-
них закладів, віднесених до СС-2 та СС-3 класів наслідків (відповідальності) 
будівель або споруд. 

У Хмельницькій області перевірці підлягає 1743 об’єкти, зокрема: 738 до-
шкільних закладів освіти, 637 загальноосвітніх закладів, 102 гуртожитки, 57 за-
кладів охорони здоров’я, 30 закладів соціального захисту, 54 державних об’єкти 
критичної і транспортної інфраструктури, 31 вищий навчальний заклад, 33 про-
фесійно-технічних заклади, 61 торговельно-розважальний заклад.  
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На 16 січня 2020 року проведено позапланові перевірки стану техногенної 
та пожежної безпеки у 647 закладах (37,1% від загальної кількості). За резуль-
татами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 659 керів-
ників та посадових осіб.  

Під час перевірок виявлено 10772 порушення, 4774 з яких не усунуто 
протягом попередніх років, а саме: 83 будівлі потребують заміни або ремонту 
систем електропостачання, у 161 будівлі необхідно провести перепланування 
шляхів евакуації, у 452 – відсутні системи протипожежного захисту, у 42 – 
системи протипожежного захисту потребують ремонту, у 162 закладах відсутнє 
або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання та у 57 установах 
несправний внутрішній протипожежний водопровід. 

Відповідно до Указу Президента України від 24.12.2019 № 948/2019 “Про 
невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні” у період 
Новорічних та Різдвяних свят Головним управлінням проведено 27 перевірок 
закладів із цілодобовим перебуванням людей з проведенням навчання персоналу та 
відвідувачів щодо дій на випадок пожежі.  

До Хмельницького окружного адміністративного суду підготовлено та 
направлено 6 позовних заяв про повне або часткове зупинення експлуатації 
12 будівель, споруд та приміщень, де зафіксовано найгірший протипожежний стан. 

З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків до органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування направлено 37 інформацій про 
стан протипожежного захисту зазначених об’єктів.  

Також проведено аналіз стану протипожежного водопостачання та вста-
новлено, що на території області на обліку перебуває 3436 пожежних гідрантів 
(2082 вуличних та 1354 об’єктових).  

Близько 1% пожежних гідрантів залишаються несправними. Найбільше 
вуличних пожежних гідрантів у несправному стані у містах Хмельницький, 
Дунаївці, Старокостянтинів, Славута, Шепетівка, Красилів, Ізяслав, селищах 
Летичів, Білогір’я, Стара Синява, Ярмолинці, Віньківці. 

З наявних на території області 834 пожежних водоймищ несправними є 
близько 3 відсотків. Найбільша кількість несправних пожежних водоймищ у 
містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Білогірському, Віньковець-
кому, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Хмельницькому, Чемеровець-
кому районах. 

Понад два відсотки із 937 водонапірних веж знаходяться в несправному 
стані, зокрема у Старокостянтинівському, Старосинявському, Дунаєвецькому 
та Білогірському районах. Потребують обладнання пристроями для забору води 
пожежними автомобілями водонапірні вежі у Білогірському, Дунаєвецькому, 
Красилівському, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Славутському, Старо-
синявському, Шепетівському, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах. 
 
 

Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


