1.2. Питання щодо забезпечення протидії пожежам лісів, торф’яників, сухої
рослинності, сільгоспугідь у літній період 2015 року та про стан протипожежного
захисту об’єктів з масовим перебуванням людей розглянути на засіданнях
місцевих комісій з питань ТЕБ та НС із заслуховуванням керівників об’єктів.
1.3. Розробити та затвердити графіки патрулювання пожежонебезпечних
ділянок лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь із залученням до цієї роботи
працівників Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(Вавринчук С.М.), рекомендувати залучення працівників підрозділів Головного
управління ДСНС України в області (Бондар Д.В.), Державної екологічної
інспекції в області (Савицький С.А.), управління МВС України в області
(Семенишин М.О.), лісогосподарських підприємств та органів місцевого
самоврядування. Забезпечити щоденне визначення завдань групам контролю,
уточнення маршрутів, складання звітів про проведену роботу.
1.4. Організувати невідкладне
виникнення пожеж у лісах.

інформування

чергових

служб

про

2. Рекомендувати обласному управлінню лісового та мисливського
господарства (Лісовий В.М.), обласному об’єднанню агролісогосподарських
підприємств області “Хмельницькоблагроліс” (Валівоць І.С.), Шепетівському
військовому лісгоспу (Віденко С.М.), Національному парку «Подільські Товтри»
(Боєв Ю.М.) спільно з головами райдержадміністрацій, головами районних рад:
2.1. До 01.07.2015 року забезпечити виконання заходів щодо
укомплектування основними протипожежними засобами, обладнанням та
інвентарем для гасіння пожеж згідно з нормами належності, в першу чергу
підприємств спільної власності територіальних громад районів, селищ, сіл.
2.2. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо
дотримання правил пожежної безпеки при відвідуванні лісів, переміщенні по
території сільськогосподарських угідь, у тому числі із залученням засобів масової
інформації.
2.3. Вжити заходів щодо визначення та обладнання зон (місць) відпочинку
людей в лісових масивах, у тому числі вздовж автодоріг, які проходять через
лісові масиви.
2.4. Забезпечити проведення робіт з очищення лісових масивів від
захаращення, їх оборювання та створення протипожежних розривів.
2.5. Привести в належний стан під’їзні дороги до торфовищ та пожежних
водоймищ.
2.6. Забезпечити належний протипожежний стан лісових просік у межах
смуг відчуження ліній електропередач, нафто-, газо-, продуктопроводів, а також
доріг та залізничних переїздів.
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2.7. Забезпечити коригування карт лісових насаджень області з поділом на
квартали, нанесенням на них вододжерел, доріг, безпечних під’їздів та проїздів,
місць посадки вертольотів, пунктів накопичення протипожежного інвентарю.
2.8. В період підвищеної пожежної небезпеки ввести в дію розпорядження
голови облдержадміністрації від 12.08.2010 №419/2010-р «Про невідкладні заходи
щодо запобігання лісових пожеж, заборону в’їзду автотранспортних засобів до
лісових масивів області та відвідування лісів населенням.
3. Керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності:
3.1. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавства з питань
пожежної безпеки щодо створення перешкод розповсюдженню полум’я на
хлібних та лісових масивах, влаштувати відповідні мінералізовані смуги, провести
обкоси хлібних полів в місцях прилягання їх до лісових та торф’яних масивів,
степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць смугою не менше 4 м
завширшки.
3.2. Затвердити схематичні плани протипожежного захисту полів, на яких
нанести: полоси прокосів, обкосів, місця розташування зерноскладів, зернотоків,
тракторних станів, скиртування грубих кормів, встановлення знаків заборони,
тракторів з плугами, перекриття тимчасових доріг і стежок. З початку стиглості
урожаю забезпечити охорону полів.
3.3. Вжити організаційних та практичних заходів щодо приведення
зернотоків, зерноскладів у належний протипожежний стан.
3.4. Створити запас паливно-мастильних матеріалів на випадок гасіння
великих пожеж сільгоспугідь.
4. Рекомендувати в.о. Хмельницького (Чернилевський К.І.), Кам’янецьПодільському (Сімашкевич М.Є.), Нетішинському (Супрунюк О.О.) міським
головам вжити заходів щодо невідкладного виконання протипожежних заходів та
приведення в працездатний стан інженерних систем протипожежного захисту у
будинках підвищеної поверховості.
5. Рекомендувати Управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції
у Хмельницькій області (Шостацький С.В.) спільно з виконавчими комітетами
міських (міст обласного значення) рад:
5.1. До 15 липня поточного року визначити переліки об’єктів та систем
протипожежного захисту, які збудовані та змонтовані з порушеннями вимог норм
та правил з пожежної безпеки.
5.2. До 25 липня поточного року розробити за затвердити графіки
приведення даних об’єктів та систем у відповідність до вимог норм та правил з
пожежної безпеки.
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5.3. Зобов’язати замовників будівництва виконувати вимоги державних
будівельних норм в частині забезпечення пожежної безпеки на об’єктах
підвищеної поверховості, які здаються в експлуатацію.
6. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на Головне
управління ДСНС України в області (Бондар Д.В.), забезпечити інформування
комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації про хід виконання рішення
щомісячно до 5 числа.
2. Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах
області до купального сезону та безпеки відпочинку дітей в дитячих
оздоровчих закладах.
(Корева Ю.М.)
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного
значення) головам:
1.1. В установленому порядку визначити додаткові місця масового відпочинку
населення, провести обстеження дна, оформити паспорт пляжу.
1.2. У разі відсутності аварійно-рятувальних служб на воді до 20 червня
поточного року укласти угоди про обслуговування та проведення рятувальних робіт із
аварійно-рятувальними службами на воді, які пройшли атестацію.
1.3. Провести через місцеві засоби масової інформації роз’яснювальну роботу
щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, в місцях
масового перебування людей, розмістити наглядні матеріали із правилами
поведінки на воді.
1.4. Вжити дієвих заходів щодо недопущення купання людей в необладнаних
місцях.
2. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України в області (Бондар
Д.В.) спільно з головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення)
головами, орендарями водних об’єктів:
2.1. Організувати обладнання та функціонування рятувальних постів;
2.2. Обладнати місця масового відпочинку населення на водних об’єктах
стендами з правил поведінки на водних об’єктах, а в заборонених місцях –
табличками з написами „КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”.
2.3. Спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності (Мул А.М.) організувати та провести навчання охоронців водних
об’єктів правилам рятування на воді та правилам надання першої медичної
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допомоги.
4. Голові Красилівської райдержадміністрації (Островська Н.В.),
рекомендувати Красилівському міському голові в термін до 1 липня 2015 року
вжити заходів щодо належного функціонування аварійно-рятувальної служби.
5. Голові Ізяславської райдержадміністрації (Яцков Б.О.), рекомендувати
Ізяславському міському голові (Паньковський В.С.) в термін до 1 липня 2015 року
вжити невідкладних заходів щодо відновлення Ізяславської комунальної
рятувально-водолазної станції на воді та її належного фінансування.
6. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(Вавринчук С.М.) спільно з головами райдержадміністрацій, при укладанні
(переукладанні) угод на оренду водних об’єктів зобов’язати орендарів
здійснювати контроль за безпекою на воді, розгортати сезонні рятувальні пости,
облаштовувати місця масового відпочинку людей на водних об'єктах та
облаштовувати пірси для можливості забору води пожежними автомобілями.
7. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І) забезпечити
дотримання вимог розділу 6 Правил охорони життя людей на водних об'єктах України
у дитячих оздоровчих закладах, розташованих на берегах водойм (поблизу них) та при
купанні дітей під час походів, прогулянок.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на управління з питань
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Корева Ю.М.).
3. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у
літній період 2015 року.
(Баланюк І.М.)
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного
значення) головам:
1.1. Забезпечити виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
29.04.2015 №188/2015-р «Про підготовку до оздоровчої компанії «Літо-2015».
1.2. Вжити заходів щодо підготовки дитячих та загальноосвітніх навчальних
закладів до початку нового навчального року (до 26 серпня 2015 року).
1.3. Привести у відповідність до вимог санітарного законодавства
комунальні та сільські водопроводи, колодязі громадського користування.
1.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо
недопущення випадків порушення громадянами санітарно-епідеміологічного
благополуччя, а також про відповідальність за здійснення стихійної торгівлі.
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1.5. Зобов’язати керівників сільськогосподарських підприємств забезпечити
дотримання вимог нормативних документів під час оброблення посівів
сільськогосподарських культур хімічними засобами захисту рослин.
2. Міським, селищним, сільським головам, керівникам об’єктів торгівлі
продовольчими товарами, закладів громадського харчування організувати та
провести заходи з приведення:
- підприємств торгівлі у відповідність до вимог «Санітарних правил для
підприємств торгівлі» СанПіН 5791-91;
- об’єктів громадського харчування у відповідність до вимог «Санітарних
правил для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і
підприємства, що виробляють м’яке морозиво» № 42-123-5771-91 від 19.03.1991
року, забезпечити лабораторний контроль за якістю продукції, що виготовляється;
- продовольчих ринків на підпорядкованих територіях у відповідність до
вимог діючих норм та правил, а також до вимог «Ветеринарно - санітарних правил
для ринків» №23 від 04.06.1996 року та «Правил торгівлі на ринках»
№57/188/84/105 від 26.02.2002 року.
3. Головам Хмельницької (Білик О.М.) Летичівської (Матлаєва І.Д.)
райдержадміністрацій, першим заступникам голови Волочиської (Коваль В.В.),
Старосинявської (Здебський В.Е.) райдержадміністрацій, рекомендувати в.о.
Хмельницького міського голови (Чернилевський К.І.) з метою ліквідації наслідків
забруднення р. Південний Буг та запобігання забруднення її русла:
3.1. Провести інвентаризацію можливих джерел забруднення ріки Південний
Буг, її приток, звернувши посилену увагу на стан забруднення ріки Плоска,
неочищеними господарсько-фекальними стічними водами, а також неочищеними
стічними водами від сільськогосподарських та промислових підприємств,
приватного сектору.
3.2. Провести заходи з унеможливлення скиду неочищених стічних вод від
господарсько-фекальної
каналізації
та
неочищених
стічних
вод
сільськогосподарських та промислових підприємств, приватного сектору.
3.3. Провести інвентаризацію мереж зливової каналізації, у тому числі на
наявність підключення скидів госпфекальних вод та потрапляння у мережі
зливової каналізації рідких відходів із переповнених негерметичних
накопичувачів рідких відходів.
3.4. Провести обстеження накопичувачів рідких відходів, місць видалення
відходів, інших гідротехнічних споруд, призначених для транспортування та
розміщення фекальних вод та рідких відходів, з метою виключення впливу
вказаних об’єктів на стан забруднення поверхневих вод річок.
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3.5. Зобов’язати власників та користувачів місць видалення відходів
проводити моніторинг впливу на довкілля, передбачений законодавством щодо
охорони навколишнього природного середовища.
3.6. Передбачити фінансування і запланувати роботи з очистки та
оздоровлення по всій річці Південний Буг та її приток, зокрема р.Плоска, в межах
адміністративних одиниць.
4. Рекомендувати Головному
Хмельницькій області (Баланюк І.М.):

управлінню

Держсанепідслужби

у

4.1. Здійснювати заходи щодо формування здорового способу життя з метою
збереження і зміцнення здоров’я населення, профілактики інфекційних та
неінфекційних захворювань, харчових отруєнь. Проводити санітарно-освітню
роботу серед населення.
4.2. Організувати проведення соціально-гігієнічного моніторингу на підставі
аналізу ризиків впливу на стан здоров’я людини шкідливих та небезпечних
факторів (постанова КМУ від 22 лютого 2006р. №182) із залученням фахівців
Державна
установа
«Хмельницький
обласний
лабораторний
центр
Держсанепідслужби України».
4.3. Забезпечити участь спеціалістів в роботі комісій органів влади та
місцевого самоврядування, інших зацікавлених служб та відомств з проведенням
вибіркового лабораторного контролю (з врахуванням вимог Законів України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
та «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності») щодо:
- забезпечення населення якісною питною водою;
- санітарного очищення територій населених місць (розділ І (п.1.1-1.3),
розділ ІІ (п. 2.1-2.20) «Санітарних норм та правил утримання територій населених
місць»;
- стану джерел децентралiзованого водопостачання населених пунктів;
- стану комунальних водопроводів.
4.4. Організувати та проводити постійний лабораторний моніторинг за
якістю води водоймищ 1-ї, 2-ї категорії, у т.ч. в зонах рекреації у затверджених
створах постійного спостереження в межах населених пунктів.
4.5. Взяти участь в роботі комісій Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації (Фасоля О.І.) щодо моніторингу:
- умов виховання, навчання, організації харчування,
обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах;

медичного
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- стану інтернатних закладів, умов перебування, виховання, навчання,
оздоровлення, відпочинку і медобслуговування дітей;
- стану загальноосвітніх навчальних закладів, організації умов навчання,
виховання, медичного забезпечення і харчування учнів.
5. Рекомендувати начальнику Головного управління ветеринарної медицини
у Хмельницькій області (Каньовський А.І.) організувати проведення заходів щодо
соціально-гігієнічного моніторингу сировини тваринного та рослинного
походження.
6. Рекомендувати Державній фітосанітарній інспекції Хмельницької області
(Гома О.А.) забезпечити належний нагляд за дотриманням регламентів
застосування пестицидів та агрохімікатів під час оброблення посівів
сільськогосподарських культур.
7. Рекомендувати Управлінню МВС України в області (Семенишин М.О.)
спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування забезпечити проведення спільних заходів з протидії порушенням
громадянами норм санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
8. Контроль за виконанням даного рішення, відповідно до компетенції,
покласти на Головне управління Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.),
Головне управління ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.),
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук
С.М.), Державну екологічну інспекцію в області (Савицький С.А), яким
інформувати комісію з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації про хід виконання
рішення до 1 вересня 2015 року.
4. Про стан експлуатації полігонів твердих побутових відходів на
території області та заходи щодо усунення їх негативних наслідків.
(Садлій М.С., Ващук Г.І.)
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного
значення) головам:
1.1. До 20 липня 2015 року розглянути стан експлуатації полігонів для
захоронення твердих побутових відходів та сміттєзвалищ на відповідних колегіях
райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів рад.
1.2. Розробити проектну документацію на експлуатацію полігонів твердих
побутових відходів (далі – ТВП).
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1.3. Під час експлуатації полігонів ТВП забезпечити додержання вимог у
сфері поводження з твердими побітовими відходами при здійсненні операцій
щодо складання, розміщення та зберігання відходів.
1.4. Розробити та прийняти Програми поводження з твердими побутовими
відходами, скласти Плани санітарного очищення населених пунктів, зокрема щодо
виділення транспорту для збирання сміття, визначення місць та графіку його
збирання.
1.5. Запровадити систему роздільного збирання відходів комунальними
підприємствами, заборони приймання промислових та рідких відходів.
2. Першому заступнику голови Старосинявської райдержадміністрації
(Здебський В.Е.) вжити заходів щодо проведення паспортизації полігону ТВП в
смт. Стара Синява.
3. Головам Білогірської (Кузьменко А.Г.), Віньковецької (Лелюк В.Б.), ,
Городоцької (Кропивницький В.В.), Дунаєвецької (Бернашевський О.В.),
Кам’янець-Подільської (Сукач В.О.), Новоушицької (Танасійчук Ю.С.),
Полонської (Нагурний О.О.), Славутської (Кузмінчук О.П.), Хмельницької (Білик
О.), Чемеровецької (Батюк О.Б.) райдержадміністрацій, т.в.о. голови
Ярмолинецької райдержадміністрації (Шутяк А.В.), першим заступникам голови
Волочиської (Коваль В.В.), Старосиняваської (Здебський В.Е.) та Шепетівської
(Дмитришин О.В.) райдержадміністрацій завершити роботи з паспортизації
сільських сміттєзвалищ твердих побутових відходів.
4. Рекомендувати Кам’янець-Подільському (Сімашкевич М.Є.), в.о.
Хмельницького (Чернилевський К.І.) та Нетішинському (Супрунюк О.О.) міським
головам виділити нові земельні ділянки під будівництво ТВП або
сміттєсортувальних та сміттєпереробних заводів.
5. Вказати головам комісій з питань ТЕБ та НС Білогірської, Городоцької,
Деражнянської, Красилівської, Полонської, Славутської, Старокостянтинівської,
Старосинявської,
Хмельницької,
Чемеровецької,
Шепетівської
райдержадміністрацій на низьку виконавську дисципліну про що надати, до 1 липня
2015 року, пояснення до секретаріату комісії з питань ТЕБ та НС
облдержадміністрації щодо невиконання у повному обсязі рішень обласної комісії
(Протокол №4 від 26.06.2014, Протокол №6 від 30.09.2014).
6. Контроль за виконанням даного рішення, в межах компетенції, покласти
на управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Ващук
Г.І.), Державну екологічну інспекцію в області (Савицький С.А.), Департамент
екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.), яким
забезпечити інформування комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації про
хід виконання рішення до 1 вересня 2015 року.
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5. Про затвердження «Комплексного плану приведення в належний
протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області та
підготовки їх до експлуатації у 2015-2016 навчальному році».
(Бондар Д.В.)
Комісія вирішила:
1. Затвердити «Комплексний план приведення в належний протипожежний
стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у
2015-2016 навчальному році».
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст
обласного значення) головам:
2.1. Звернути увагу керівників закладів освіти на виконання заходів,
передбачених «Комплексним планом приведення в належний протипожежний
стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у
2015-2016 навчальному році».
2.2. Розробити відповідні комплексні плани приведення в належний стан
пожежної та техногенної безпеки загальноосвітніх навчальних закладів міст
(районів) та підготовки їх до експлуатації у 2015-2016 навчальному році.
2.3. У липні-серпні 2015 року здійснити огляди готовності загальноосвітніх
навчальних закладів до роботи в 2015-2016 навчальному році, до участі в яких
залучити представників Головного управління ДСНС України у Хмельницькій
області (Бондар Д.В.), територіальних підрозділів Держсанепідслужби.
2.4. Стан забезпечення пожежної безпеки закладів освіти розглянути на
засіданнях, колегіях з керівниками навчальних закладів, представників Головного
управління ДСНС України у Хмельницькій області (Бондар Д.В.).
6. Контроль за виконання зазначеного рішення покласти на Головне
управління ДСНС України у Хмельницькій області (Бондар Д.В.), якому
забезпечити інформування комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації про
хід виконання рішення до 1 вересня 2015 року.
6. Про виключення захисних споруд цивільного захисту з обласного
фонду.
(Корева Ю.М.)
Комісія вирішила:
1. Виключити із обласного фонду захисних споруд захисні споруди
цивільного захисту (відсутні по факту, помилково обліковані, зруйновані), на які
оформлено відповідні документи, згідно з чинним законодавством.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення комісії з питань ТЕБ та НС
Хмельницької облдержадміністрації
від «11» червня 2015 року №7

Комплексний план
приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області
та підготовки їх до експлуатації у 2015-2016 навчальному році
Розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.03.2012 № 8958/1/1-12 стосовно
реалізації доручення Президента України від 29.02.2012 № 1-1/516 щодо запобігання виникнення пожеж, попередження
травм і загибелі дітей під час пожеж.
№ Назва заходу
з/п
1 Організація
заходів пожежної
та техногенної
безпеки в закладах
освіти.

Зміст заходу
Провести спільну нараду за
участю
представників
навчальних закладів та ДСНС
щодо забезпечення пожежної
та
техногенної
безпеки
закладів освіти та покращення
протипожежного захисту й
підготовки
навчальних
закладів міст, районів до
експлуатації
у
2015-2016
навчальному році.

Виконавці

Термін
виконання

Примітка
Результати проведеної роботи оформити протоколом
наради, визначити проблемні питання, терміни й шляхи їх
вирішення, призначити відповідальних осіб.

Керівники
відділів
освіти
Представни
ки
ГУ ДСНС

20.08.2015

2

3

Забезпечити погодження з
органами державного нагляду
у
сфері
пожежної
та
техногенної
безпеки
відповідних актів готовності
навчальних
закладів
до
початку роботи у 2015-2016
навчальному році.
Підвищення рівня Організувати навчання та
знань з питань
перевірку знань з питань
пожежної безпеки. пожежної
та
техногенної
безпеки
керівників,
педагогічних працівників і
спеціалістів.

Керівники
відділів
освіти
Представни
ки
ГУ ДСНС

Керівники
закладів

4

Підписи актів готовності навчальних закладів здійснювати за
умови повного виконання заходів пожежної та техногенної
безпеки.
20.08.2015

20.08.2015

Організувати
вивчення
Кодексу цивільного захисту
України в загальноосвітніх
професійно-технічних
та
вищих навчальних закладів.
Керівники
закладів

01.09.2015

Посадові особи та працівники проходять навчання та
перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від
26
червня
2013
року
№ 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях».
У навчальних закладах повинно проводитися вивчення
правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок
пожежі.
У дитячих дошкільних закладах має проводитися виховна
робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих
пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення
до національного багатства, а також набуття навичок особистої
безпеки в разі виникнення пожежі.
Для ознайомлення учнів та студентів із загальними
закономірностями виникнення і розвитку небезпек,
надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на
життя і здоров’я людини, поведінку у різних нестандартних
ситуаціях, на виконання ч.2 ст.8 Кодексу цивільного захисту
України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014
року №101 «Про затвердження Положення про єдину державну
систему цивільного захисту» забезпечити вивчення основ
понятійно-категорійного апарату безпеки життєдіяльності та
Кодексу цивільного захисту України, оскільки вивчення
основних положень необхідне для розуміння причин
виникнення та наслідків небезпек, дозволить вчасно приймати
адекватні рішення щодо попередження, мінімізації наслідків чи
уникнення дії небезпечних і шкідливих факторів.
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5

Організація ДЮП

Створити
та
забезпечити
функціонування
дружини
юних пожежних.
Керівники
закладів

6

Утримання
території

7

Забезпечити
утримання
території в належному стані
відповідно Правил пожежної
безпеки в Україні.

01.10.2015

20.08.2015

Території закладів слід постійно утримувати в чистоті.
Горючі відходи, опале листя і суху траву слід регулярно
прибирати і вивозити з території у спеціально відведені місця.
Наказ МВС №1417 від 30.12.2014 р.

20.08.2015

Про закриття окремих ділянок доріг або проїздів у зв'язку з
проведенням ремонтних робіт чи з інших причин, які
перешкоджають проїзду пожежних автомобілів, негайно
повідомити підрозділи пожежної охорони. На період виконання
ремонту доріг у відповідних місцях встановити покажчики
напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що
ремонтуються. Протипожежні розриви між будівлями не
використовувати для зберігання матеріалів і обладнання, а
також для стоянки автотранспорту. Необхідність облаштування
системи зовнішнього протипожежного водопроводу населених
пунктів, підприємств та вимоги до цих систем визначаються
ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі".
Пожежні гідранти та пожежні резервуари повинні бути
справними і утримуватися таким чином, щоб забезпечити
безперешкодний забір води пожежними автомобілями.
Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського
призначення і лабораторій ззовні на вхідних дверях вивісити
написи з категорією вибухопожежної та пожежної небезпеки (за
НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень,
будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та
пожежною небезпекою», клас зони за ПУЕ).
У кожному приміщенні вивішати таблички, на якій вказано
прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону

Керівники
закладів

Забезпечити вільний доступ
(дороги, проїзди та під'їзди) до
будівель,
пожежного
інвентарю, обладнання та
протипожежного
водопостачання.
Керівники
закладів

8

9

Утримання
будівель,
приміщень та
споруд

Організувати роботу щодо
визначення
категорії
приміщень вибухопожежної та
пожежної небезпеки.

Керівники
закладів

Організувати
закріплення

Керівники
закладів

роботу щодо
відповідальних

Зі складу учнів та вихованців шкіл, шкіл-інтернатів
створюються ДЮП, роботу яких необхідно організовувати
згідно з Положенням про Всеукраїнський фестиваль дружин
юних
пожежних,
затвердженим
спільним
наказом
Міністерством освіти та науки України та МНС України
№1223/1057 від 27.09.2012р. та п. 13 Правил пожежної безпеки
в Україні.

20.08.2015

20.08.2015
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осіб за пожежну безпеку у
приміщеннях, будівлях та
спорудах.
Забезпечити
належне
розташування
меблів
відповідно до нормативноправових актів з питань
пожежної безпеки.
Організувати роботу щодо
належного
утримання
евакуаційних
шляхів
та
виходів.

Забезпечити
утримання
горищних
і
технічних
приміщень
у
належному
протипожежному стані.

20.08.2015
Керівники
закладів
20.08.2015
Керівники
закладів

20.08.2015
Керівники
закладів

Організувати роботу щодо
забезпечення
приміщень
первинними
засобами
пожежогасіння.

20.08.2015

Керівники
закладів

пожежно-рятувального підрозділу 101, а також розмістити
інструкції з пожежної безпеки в доступному для ознайомлення
місці.
Розміщення меблів і обладнання у класах, кабінетах,
майстернях, їдальнях та інших приміщеннях не повинно
перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів
пожежогасіння.
У коридорах, вестибюлях, холах, на сходових клітках і
дверях евакуаційних виходів вивісити вказівні знаки безпеки.
Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури і сходи не
захаращувати будь-якими предметами і обладнанням. У період
перебування учнів в будівлях допускається двері евакуаційних
виходів замикати лише зсередини за допомогою запорів
(засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.
Двері, люки горищних і технічних приміщень (насосних,
вентиляційних
камер,
бойлерних,
складів,
комор,
електрощитових тощо) повинні бути постійно зачинені. На
дверях слід вказувати місце зберігання ключів, доступне для
отримання їх у будь-який час доби. Зовнішні пожежні сходи,
сходи-драбини і загорожі на дахах будівель мають
утримуватися у справному стані.
Усі будівлі і приміщення закладів, установ і організацій
мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння
відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні.
Вогнегасники слід встановлювати у
легкодоступних
та
помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з
приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де
найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому
необхідно забезпечити їх захист від попадання
прямих
сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних
щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.
Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію,
повинні мати:
облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті
системою нумерації;
пломби на пристроях ручного пуску;
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Організувати
перевірки
працездатності
внутрішніх
протипожежних
водогонів
ліцензованими організаціями,
укомплектувати
пожежні
кран-комплекти та провести їх
пломбування.

20.08.2015

Керівники
закладів

бирки та маркувальні написи
на
корпусі,
червоне
сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта
дозволяється відправити не більше 50% вогнегасників від
їх загальної кількості.
Кожен пожежний кран-комплект має бути укомплектований
пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом,
кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності
таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання
вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та
ручного пожежного ствола мають бути однотипними.
Пожежний плоскоскладальний рукав необхідно утримувати
сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку,
приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість
місяців розгортати та згортати наново.
Використання пожежних рукавів для господарських та
інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не
допускається. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях за
наявності пилу пожежні крани повинні бути укомплектовані
пожежними стволами, що подають воду як суцільним
струменем, так і розпиленим.
Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість
місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на
працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів
перевірки у спеціальному журналі обліку технічного
обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно
бути справними і доступними для використання.
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Утримання
опалювальних
систем

20.08.2015

Організувати роботу щодо
призначення відповідальних
за експлуатацію та технічний
стан опалювальних установок
та систем.

Керівники
закладів
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Утримання
вентиляційних
систем

Організувати роботу щодо
призначення відповідальних
за експлуатацію та технічний
стан вентиляційних систем.

20.08.2015

Керівники
закладів
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Утримання

Організувати роботу щодо
утримання та експлуатації

Керівники
закладів

20.08.2015

Керівник закладу своїм наказом призначає відповідальних
за експлуатацію та технічний стан опалювальних установок.
Особи, призначені відповідальними за технічний стан
опалювальних установок, зобов'язані організовувати постійний
контроль за правильністю їх утримання та експлуатації,
здійснювати своєчасний і якісний ремонт.
Експлуатація печей опалення працюючих на твердому
паливі дозволяється після перевірки їх організацією, яка має
відповідну ліцензію та видала акт з позитивним висновком
щодо відповідності димоходів, опалювальних печей технічним
умовам. Повітронагрівальні і опалювальні прилади повинні
розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний
доступ для огляду й очищення. Очищення димоходів та печей
від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом
усього опалювального сезону, а саме: опалювальних печей
періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного
разу на три місяці; печей та осередків вогню безперервної дії не рідше одного разу на два місяці; кухонних плит та
кип'ятильників - один раз на місяць. Результати очищення
димоходів та печей повинні фіксуватися в журналі. Печі та інші
опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки
(відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам
будівельних норм, не менше 0,51 м.
Керівник закладу своїм наказом призначає відповідальних
за експлуатацію та технічний стан вентиляційних систем.
Особи, призначені відповідальними за технічний стан
вентиляційних систем, зобов'язані організовувати постійний
контроль за правильністю їх утримання та експлуатації,
своєчасний і якісний ремонт.
Черговий персонал, який здійснює нагляд за вентиляційними
системами, зобов'язаний проводити планові профілактичні
огляди вентиляторів, повітроводів, вогнезатримувальних
пристроїв, камер зрошення, заземлювальних пристроїв і вжити
заходів щодо усунення будь-яких недоліків, які можуть
призвести до виникнення і розповсюдження пожежі.
З періодичністю один раз на два роки необхідно проводити
заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок.
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електроустановок
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Утримання
гуртожитків

електроустановок
та
призначення відповідальних
осіб.
Організувати контроль за
дотриманням
протипожежного режиму.

Утримання систем Обладнати
приміщення
протипожежного
закладів системами пожежної
захисту
сигналізації,
оповіщування
про пожежу та управління
евакуацією людей, пожежного
спостерігання.
Вогнезахист
будівельних
конструкцій

Здійснити
вогнезахисне
обробляння
(просочування)
дерев’яних
елементів
будівельних конструкцій.

Блискавкозахист
будівель, споруд та
зовнішніх
установок

Обладнати будівлі, споруди та
зовнішні
установки
від
прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів.

Зовнішнє
протипожежне
водопостачання

Забезпечити утримання в
справному
стані
систем
зовнішнього протипожежного
водопостачання

20.08.2015
Керівники
закладів,
коменданти
гуртожитків
01.09.2015
Керівники
закладів

01.09.2015
Керівники
закладів
01.09.2015
Керівники
закладів
20.08.2015

Керівники
закладів

У всіх кімнатах гуртожитків мають бути на видних місцях:
схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням
номера кімнати, найкоротшого шляху евакуації та
пояснювального тексту; пам'ятки щодо дотримання вимог
правил пожежної безпеки для тих, хто проживає в гуртожитку;
пам'ятки щодо дій на випадок виникнення пожежі для тих, хто
проживає в гуртожитку.
Приміщення мають бути обладнані системами пожежної
сигналізації, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, пожежним спостереженням у відповідності
до ДБН В.2.5-56-2010 «Системи протипожежного захисту».
Системи протипожежного захисту, аварійне освітлення,
внутрішні пожежні крани повинні утримуватись справними та
обслуговуватись організацією, яка має ліцензію на виконання
робіт протипожежного призначення.
Дерев’яні конструкції в будинках усіх ступенів
вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній
обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих
меблів, стелажів якщо в будівельних нормах не зазначені інші
вимоги відповідно до наказу МВС №1417 від 30.12.2014 р.
Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих
попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку
необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.538:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватися
згідно з вимогами будівельних норм та інших нормативних
документів таким чином, щоб забезпечити безперешкодний
забір води пожежними автомобілями.
Для контролю працездатності мережі систем зовнішнього
протипожежного водопроводу необхідно 1 раз на рік проводити
випробування на тиск та витрату води з оформленням акта.
Випробування водопроводу повинно проводитися також після
кожного ремонту, реконструкції
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