і
ДЕРЖАВНА СЛ УЖ БА УК РАЇНІ! З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦ ІЙ
Г У Д СНС УКРАЇНИ У Л ЬВІВСЬК ІЙ ОБЛАСТІ
БУСЬК ИЙ РА Й О Н Н И Й ВІДДІЛ Г У Д СНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬК ІЙ ОБЛАСТІ
80500 М Буськ площа РинокЛ9, 193, тсл. (0264) 30665

АКТ Л°92
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ’законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Заводську ЗОШ І-П ступеня с. Заводське Буського району Львівської області
(наймеїіуваши/місцезнаходжеіпія суб’єкта господарювати юридичної особи (та'або його виокремленого підрозділу)
або про вище, ім'я та по батькон'місце проживают фізичної особи підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 22342563 або реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про не відповідний
контролюючий орган)____________________________________________________________________ ,
(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону , факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: ЗОШ І-ІІ ступеня с. Заводське

Буського району Львівської області

(назва об'єкта перевірки (обУктів), адреса (адреси) роттппіуввння)______________________________________________________________________

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки органи влади
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки

Гни здійснюваної перевірки

Наказ ГУ ДСНС України у Львівській області від 30.03.2018
року № 88, посвідчення на перевірку від 30.03.2018 року № 62

□ планова;
0 позапланова

Строк проведення перевірки
Початок перевірки
16
число

04
місяць

2018
рік

2
00
години хвилини

Завершення перевірки
19
число

04
місяць

2018
рік

00
2
години хвилини

2

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Буськнй РВ ГУ ДСНС України у Львівській області
(наймену вання оріану ДСНС України)

Головнш! інспектор, Піджарко Андрій Теодозійович__________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по банкові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ ФОП
________________________________________________________ Н о с М арія Антонівна_____________________________________________
(посада, прізвище. ім’я іа по банкові)

інші особи:
(посада, прізвище. ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Ц іанова
!□ не було взагалі
Н була у період
ооку
[Акт перевірки від_________року X?____
[Розпорядчий документ віл
року
(Виконаний □ , не виконаний □

Позаплановії
□ не було взагалі
3 була у період з 16-20.10.2016 року
Акт перевірки від 20.10.2017 року №45
№
Виконаний □ , не виконаний □

ПЕРЕЛІК
шггань щодо проведення перевірки
№
ї/
п

т
Питання, що иідлніаніть пгргпірці

а
к

Н

і

н н
в П

Нормативна оіііру нтуплннн

Частина 1. Зябгзігчгннн пожгжиої б*зпгкн
ІО рп ж п а цінні заходи щодо зпбешечення пожежної безпеки
1 Наявність на об'екп розпорядчих документів та інформаційюо;
X
пункти 2 8. 10 розділу 11ІІПБУ
1 покажчиків з питань пожежної безпеки
X
пункі 14 розділу 11 ППБУ
1 Па підприємстві с іворено СПБ
2
1
3

На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та
утворено пожежно рятувальний підрозділ

X

пункт 12 розділу 11 ППБУ

1. Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення
4
виховної роботи, спрямованої на запобйання пожежам
2-У будівництві та на виробшщтві застосовуються матеріали та
речовини з віпнпченнмн показниками щодо пожежної небезпеки
3.’Забезпечено дотримання працівниками о б ’п аа встановленого
протипожежного РЄЖИМУ
■».Наявність декларації відповідності
матеріально технічної бази
суб'єкта іххиодарювання внмоіам законодавс і ва з іппань пожежної
безпеки
5 Проведено інструктажі та проходження навчоюія з питань
пожежної безпеки
6. Забезпеч єно проипіожежний стан Vіримання терн іири
"^Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень
та споруд
^Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуацй і
ВИХОДІВ

X

пункти 17-19 розділу II ППБУ
X

X

пункт 9 розділу 11 ППБУ
пункт 11 розділу 11 ППБУ

X

пункти 2. 4. 5 статті 57 КЦЗУ

X

пункт 15.16. 20роздму 11 ІНШУ

X

пункт 1.1-1.21 глави і розділу 111 ППБУ
пункт 2.1 -122 глави 2 розділу 111 ППБУ

X

пункт 2 23-2 37 глави 2 розділу III ІІПБУ

X

з
ль
1/

Т
Метання, що відлягають перевірці

п
9.Стан утримання інженерного обладнання
9. Етектроустановюі (можчнвість іх застосування. моїгтзж. наладка
та експлуатація) відповідають вимогам нор%втнвннх документів
1
9. Системи
опалення
та
теплові
мережі
відповідають
2
протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
9. Системи вентиляції і конднцюнування повпря відповідають
протипожежним вимогам норм
3
9. Газове обладнання відповідає протипожежіогм вимогам норм

а
к

II
і

11
в

II

п

Нормативне обтрушування

пункт 1.1 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ

X
X

пункти 11-218 глави 2 розділу IV Г1ПБУ

X

пункти 118-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ

X

пункти 4 1-44 глави 4 розділу IV ІІІІБУ

4

9. Системи каналоаци іа смі і :»:вндалсння відповідають та X
пункти 3.1 -3.5 і лави 3 розділу IV ІII1БУ
5
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм
10. Нзявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними
пункти 1 1-16 глави 1 розділу V ППБУ
1
X
0. системам« протипожежною захисту (системами пожежної
сигналізації.
автоматичними
системами
пожежогасіння,
1
системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням
людей.
системами
протнднмного
захисту.
системами
централпованого пожежного спостереження) (дачі - АСПЗ).
засобами зв'язку відповідно до чинних норма гнвноііравовнх
актів
АСГ13 обслуговуються відповідно до вимог нормативно прзвошк
X
пуіосг 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
1
0.
актів
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
Системи зовнішнього ціоінпожежного водопостачання, насосні
1
станції відповідають та експлуатуються
відповідно до
іфогниожежних НИМОІ
1
1 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного
1. водогону, кількість вводів у будівлю, игратн води на вну трішнє
2
пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів
відповідає вимогам будівельних норм
12.Наявність та утримання тдрозділів добровільної, відомчої та
місцевої пожежної охоронн. пожежної техніки та первинних засобів
пожежогасіння
ІЗ.Дотрнмання вимог пожежної безпеки під час збираюся, переробки
та зберігання зернових і гр\бнх кормів
1-1 Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведеіоія вогневих,
фарбувальних та будівельно-монтажних робіт
1 Нове будівниціво, реконструкція, переоснащення, реставрація та
4. капітальний ремонт приміщень, будників, споруд здійснюються
1 на підставі нроек:ноі документації, яка затверджена у
встановленому порядку
1 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведеюп
4. зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам
нормативних док\ме»пів
2
1 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
4. фарбувальних робіт відповідають
вимоіам нормативних
документів
3
1 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з
мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами
4
4
йматеріалами відповиаюіь вимоіам нормаінвних до*лменіів
1 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
4. будівезьно-моігажннх робіт відповідають вимогам нормативних
документів
5
Заходи пожежної безпеки у проектній документації
14.5.1
щодо застосування пожежно-технічної класифікації
відповідають вимогам нормативних документів
14.5.2
Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі між будшками
відповідають вимогам нормативюсх докумеїтв

X

пункти 1 1 .1 3 глави 2 розділу V ППБУ

X

пункт 2 2 глави 2 розділу V ППБУ

X

пункт 7 розділу 1. пункт 12 розділу II.
пункт 3.1 -3.26 глави 3 розділу V ППБУ.
статті 61 -63 КЦЗУ
пункти 8.1.1 ■8.5 18НЛПБ В 01.0572006/200
розділ VII ППБУ

X
X
X

пункт 21 розділу II ППБУ

X

пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ

X

пункти 2 1-2 28 глави 2 розділу VII ППБУ

X

пункін 3.1 -3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

X

пунісін 4 1-4 48 глави 4 розділу VII ППБУ

X

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.
пункти 21 -2.19ДБН В 1.1-7

X

пункт 2 частини першоі статті 67 КЦЗУ.
пункти 3.1 -3.5 ДБ1І В. 1.1-7

4
Л6

Т
Питання, що підлягають перевірці

1/
п
143.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

J/

а
к

Заходи пожежноі безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширенні пожежі в будинках
відлов їда юті вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо
забезпечення
безпечної
евакуації
людей
відповідають вимогам нормативних документів
Заходи пожежноі бстеки у проектній документації
щодо забезпечення іасіння пожежі та проведення
паасежно-рпувальжх робіт відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежноі безпеки у проектній документації
щодо основних інженерно технічних засобів захисту від
пожежі відповідають вимогам нормативи« докумеїгтів

Т
а
к

Питання, щ о иідлягаюіь перевірні

п

Н

і

11
і

11

в

11

п

Нормативне обгрунтування

X

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.
пункін 4.1 -4.42 ДБН В. 1.1-7

X

пункт 2 чзстніш першої статті 67 КЦЗУ.
пункін 5.1 -5.54 ДОН В. 1.1-7

X

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.
пункти 61 -6.16 ДБН В. 1.1-7

X

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.
пункти 7.1 -7.15» ДБН В. 1.1-7

н н
в 11

Нормативне обгрунтування

Частина II. Заб*зпечения техногенної безпеки та захисту населення і іерию рій від иадівичайиих ситуацій

1. Вісконання вімог інженерно-технічних заходів

X

пункти 1-4 Переліку об'єктів, пю належать суб'гктам
юсподарювазоія.
проектування
яких
здійснюється
з
урахуванням вимін інженерно -технічних заходів ііивиїьного
захисту. ПКМУ № б. підпункт 1.9 ДБН В. 1.2-4-2006

X

пункт

на об'єктах, проектувати яких здійснюється з
ураху вашим
інженерно-технічних
заходів
цивільного захисту

2. Проведено ідентифікацію об’єкта підвищеної
небезпеки

3 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів тдвласної
небезпеки, ПКМУ № 956

об'єктів

X

пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956

4. Проведено обов'язкове страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання

X

пункт 1 Порядку проведеній обов'язкового страхувати
тівільноі відповідальності. ПКМУ X» 1788, пункт 4.9.5 ГТГБ

5. Розроблено плани локалпаци та ліквідації
наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

X

пункт 10 частини першоі статті 20. пункт 2 частини першої
статті 130 КЦЗУ. стаття 11 ЗУ X» 2245

6. Забезпечено працівників об’єкта засобами
колективного та індивідуального захисту

X

пункт 2 частини першоі статті 20 КЦЗУ. ПКМУ № 1200. пункін
4.3. 4.6ІП Б

3. Здійснено декларування
підвищеної небезпеки

безпеки

7. Розмішено інформацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі виникнення
аварй

X

пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

8. Органпація
заходів

X

пункт 4 час тиші першої статті 20 КЦЗУ. частина 9 статті 33
КЦЗУ

та

забезпечення

евакуаційних

9. Створено об'єктові формувати довільного
захисту та необхідну для їх функціонувати
матеріально-технічну базу, забетечено готовність
таких форму взнь до дійза пріпначешим

X

10.
Створено диспетчерську
об’єкті підвищеної небезпеки

X

службу

12.
Проведено
об'єктові
тренування
навчання з питань цивільного захисту

5 частини п ерш ої статті 20. стаття 26 КЦЗУ. пункт 3

ПКМУ N* 787

на

11.
Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правілам
техногенної беї I1CKH

пункт

X

miner 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ.
ПКМУ N* 443, ПКМУ -V» 444
X

і

пункт 6 частини першоі статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методики
проінозування

пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. пункти 5. 6 Порядку
здійснення навчати населення дим у надзвичайних ентуацих.
ПКМУ N* 444
пункт 12 час тини першоі с татті 20 та стаття 133 КЦЗУ

13.
Забезпеченій
аварійно рятувального
обслуговування суб'єктів господарювання

X

Забезпечення
дотримаю«
вимог
законодавства
щодо
створення, збери am«,
утримання, обліку, »користання та реконструкції
захисних споруд цивільного захисту

X

стаття 32, пункт 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ
М НС № 653. пункт 24 ПКМУ № 253

X

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття

14.

15.

Створено

об’єктовий

матеріальний

98 КЦЗУ,

5
Л6

т
Наганнії, що нЦлягають перевірці

з/
п
резерв для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних опуацій

а

к

Н
1

II
В

н
п

Нормативне обгрунтування

16.
Впроваджено на об’єкті підвищеної
небезпеки автоматизовану систему раннього
виявлення надшічайних ситуацій та систему
оповіщення та забезпечено їх працездатність

X

абзац шостий пункт)' 4 Порядку створення і використання
ма іеріальннх реіервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
ПКМУ № 308
стаття 53 КЦЗУ

17.

X

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об’«зетах

Забезпечено
виконання
вимог
законодавства щодо охорони жипя людей на
водних об’єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:
«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«ІІі» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«І ІВ»
не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи
підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«ІШ »
не перевірялося у суб’єкта господарювання (у фізичної особи
об’єкті.

№
зЛі

1.

2.

3.

4.

5.

підприємця)/ на

ОПИС
виявлених порушень
Нормативно-правовий акт, вимоги
Детальний опис виявленого порушення
якого порушено
позначення
реквізити
норм аті івно-правового
норми
акта
(пункт,
стаття)
Приміщення школи
не обладнано системами
з. Уи. 1.2
НАПБ А.01.001-2014 гіропіпожежного захисту' (автоматична пожежна
«Правила
пожежної сигналізація, система оповіщення про пожежу)
безпеки в Україні»
відповідно до ДБН: В.2.5-56:2014
з. ІП ГІ. 2.5 -ІАПБ А.01.001-2014 Дерев’яні конструкції горища не піддавались
«Правила
пожежної зогнезахисній обробці
безпеки в Україні»
з. ІП п.
евакуації
не обладнані
евакуаційним
НАПБ А.01.001-2014 Шляхи
2.31
«Правила
пожежної освітленням
безпеки в Україні»
Э. 11 п. 16
ІАПБ А.01.001 -2014 Посадс®ими особами не пройдено навчання та
«Правила
пожежної іеревірку знань з питань пожежної безпеки у порядку,
безпеки в Україні»
зстановленому ПКМУ від 26.06.2013 р. Л« 444 «Пре
затвердження Порядку здійснення навчання населення
ціям у надзвичайних ситуаціях»
э. V п. 3.6 НАПБ А.01.001-2014 Територію, приміщення не дозабезпечено первинними
«Правила
пожежної засобами пожежогасіння, які використовуються для

6

безпеки в Україні»

покалізації і ліквідації пожежу їх початковій стадії
розвитку
6. э. V n. 3.17 НАПБ А.01.001-2014 Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено
<Правила
пожежної увідповідності до Правил експлуатації вогнегасників,
з також ДСТУ 4297-2004
безпеки в Україні»
проведено
ідентифікацію
потенційно
(Положения
про Не
1. п. 7
небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об’єкті
паспортизацію
цжерел та чинників небезпеки, на підставі яких
ютенційно
небезпечних об'єктів», об'єкт визнається потенційно небезпечним )
затверджене наказом
\ЛНС України № 338
від 18.12.2000 року,
зареєстроване
в
Міністерств і юстиції
Україні і
01.09.2005
року за № 970/11250
8. э. IV п. 1.21 НАПБ А.01.001-2014 Захист будівлі від прямих попадань блискавки і
«Правила
пожежної зторинних її проявів не виконано відповідно до вимог
ДСТУ БВ.2.5-38:2008
безпеки в Україні»
9.
ІАПБ А.01.001-2014 Не розроблено для кожного приміщення школи
з. II п 4
«Правила
пожежної об’єкта та не затверджено інструкції про заходи
пожежної безпеки
безпеки в Україні»
10. э. IV и. 1.6 НАПБ А.01.001-2014 З'єднання, відгалуження та окінцювання жил всіх
«Правила
пожежної проводів і кабелів не здійснено методом опресування,
вварювання, паяння або затискачів
безпеки в Україні»
11. Э. IV п. 1.16 ІАПБ А.01.001-2014 Електрощитки не оснащено схемами підключення
«Правила
пожежної споживачів з пояснювальними написами і вказаним
безпеки в Україні»
значенням номінального струму апарата захисту
12. p. V п. 3.22 ІАПБ А.01.001-2014 Відповідальною особою не проведено навчання
«Правила
пожежної інструктаж) працівників з правил користування
безпеки в Україні»
»огнегасниками
13. э. И п. 8
НАПБ А.01.001-2014 Територію школи , не забезпечено відловідними
«Правила
пожежної їнаками безпеки згідно з ДСТУ SOI 6309:2007 та
безпеки в Україні»
ГОСТ 12.4.026.-76
14. э. II п. 10
ДАПБ А.01.001-2014 Для
працівників
охорони
не
розроблено
«Правила пожежної інструкцію, в якій повинно бути визначено їхні
безпеки в Україні» обов'язки
щодо контролю за додержанням
протипожежного режиму, огляду території та
приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі
15. Э. II п. 4
ІАПБ А.01.001-2014 Не
встановлено
порядок
відключення
«Правила пожежної електронапруги на випадок пожежі
безпеки в Україні»
16 э. I I I II. 2.31 НАПБ А.01.001-2014 Над дверима евакуаційних виходів не встановлено
«Правила пожежної світлові покажчики «Вихід» білого кольору на
безпеки в Україні»
зеленому фоні, та не під'єднано до евакуаційного

7

освітлення
17.

18.

п 1.7
Розіду 4

п. 1.20
розділ 4

Правила пожежної
безпеки в Україні

Електровідгалужувальні кришки та зєдувальиі
коробки не закриті кришками з негорючого
матеріалу

Правила пожежної
безпеки в Україні

Не
проведено
електромережі

заміри

опору

ізояції

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№
Питання, що підлягають контролю з боку
суб’єкта господарювання
з/п
1 Про проведення планової перевірки суб'єкта
господарювання письмово попереджено не
менше ніж -за 10 календарних днів до її початку
2 Посвідчення на проведення перевірки та
службові посвідчення, що засвідчують осіб, що
проводять перевірку, пред'явлено
3 Копію посвідчення на перевірку надано

4 Перед початком здійснення перевірки особами,
що здійснюють перевірку, внесено запис про
перевірку до відповідного журналу суб'єкта
господарювання (за його наявності)
5 Під час позапланової перевірки з'ясовувалися
лише ті питання, необхідність перевірки яких
стала підставою для її здійснення. У посвідченні
на здійснення позапланової перевірки зазначено
питання, що є підставою для здійснення такої
перевірки

Так Ні 1113 ШІ

Нормативне
обгрунтування
тстина четверга статті
5 ЗУ від 05 квітня 2007 р.
№ 877
іастина п'ята статті 7,
стаття 10 ЗУ
від 05
світая 2007 р. .4? 877
іаспша п’ята статті 7.
ібзаци третій та шостий
зтатті 10 ЗУ від 05 квітня
2007 р . № 877
іастина
дванадцята
ггатті 4 ЗУ від 05 квітня
2007 р . № 877
частина перша статті 6
ЗУ від 05 квітня 2007 р.
№ 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки
та скіаленого акта перевірки
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

8

Цей акт перевірки складено у двох
і ноииках. один і яких вручається керівник) (власник) ) суб’єкта господарювання або
...і.поваженій ним особі, а другий - залишаєгься в органі ДСНС України, посадові особи
.... ідійсіповали захід державного нагляду (контролю).

Пілііиси осіб, які брали участь у перевірні
шві »>соби ДСНС України:
•і і іііи й інспектор
Буського РВ І У ДСНС
піц у Львівській області_________________________

О?

J

А .Т. Піджарко

(посади)

і

ялгіс)

(прЬшішс.ім’ и шін>Гкт.крш)

(посада)

(підпис)

(іірЬнник.ім’я тиииот>коііі)

•• юві га або уповноважені особи суб’єкта господарювання, інші особи, присутні під «ас
-і ііення заходу:
_________ ______________
с/
______ Нос М.А.
«.горпіколи
(іика.ш

(ціліше)

(посели)

(ціліше)

"рннк нього акта перевірки отримано «____ » ___________ 20
•* °Р »»коли________________________________ *
пикам»

(Іірілиіиіс. і.Гя ілі-

<іірііншііс.ічЧ іа поfarvftiaU

року

Hoe М.А.________________________
(иі.иіис)

пірнайте. іи‘а щ по fat

...і.ка про відмову підписання отримання (необхідне підкреслити) посадови ун а ібп
^поваженими
особами
суб'єкта
господарювання
цього
акіа
персні -чи

•»•міік:. У випадку наявності в акіі відомостей, що становлять службо») або ісржіїну
ппо. йому може бу їм присвоєно відповідний гриф секретності або обмежений Д О С Г .Т І'..
ПЕРЕЛІК
но|>чаі іівпо-правових актів га нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки
II »ІІІИЧГІІІІН
•»рм аїппіїн••ритниичі
икі *
1

ІІІІІІІИ Нор«ІЯ 1IIRIIIblipUUIIItdin II K ill

>

м и норма шино*
правовою акта га
наша о р іа ш
3

{JIIIUIIIATIKI
іа п і їй номер ні р м а їніп і >
цраіміпііі <• г к іа
•1

__

J

9
1
II

ЗУ N»877

1.2
1.3

Ш ЗУ
ЗУ X» 2245

14
2

ЗУ №15/98

>1
1.2

>.3
>4
>.5

Закони України
<Про основні засади державного нагляду (контролю) у іакон Україті
фері і осподарс ької діяльності»
Содекс цивільного захисту України
чодекс
<ГІро об'єкти підвищеної небезпеки»
Закон України
<Лро захист людіооі від впливу іонізуючого
інпромінювання»
Закон України

від 05 квітня 20U7 p. N®877 - V
ид 02 жовтня 2012 p. N-5403-VI
від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
від 14 січня 1998 р. Ne 15/98 - ВР

Постанови Кабінету Міністрів України
1КМУ N- 956 Іорядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної Іостановз Кабінету від 11 липня 2002 р. № 956
іебезпекн
Міністрів Україші
ПКМУ N- 306
Іостанова Кабінету від 29 лютого 2012 р. N»306
Міністрів
України
Сріггеріі. за якими оцінюсіься ступінь ртнку від
троваджеши господарської діяльності та *изн*часться
іеріоднчність
здійснення
планових
заходи
іержавного нагляд)' (коїпролю) у сфері техногенної тг
южежної безпеки
Гнповеположеши про В1Д0МЧ}' пожежну охорону
Іостанова Кабінету від 09 січім 2014 р. N»5
[ЖМУ Ne 5
Міністрів України
ПКМУ N? 564 Порядок функціонування добровпьної пожежної Іостанова Кабінету від 17 липня 2013 р. N. 564
іхорони
Міністрів Україші
ПКМУ
N Порядок
і
правила
проведеній
обов'язкового Іостанова Кабінету від 16 листопада 2002 р. № 1788
трахування шівільноі
відповідальності суб’єктів Міністрів України
1788
осподарювзш и за шкод»’, яка може бути заподіяна
южежами :а аваріями на об'єктах підвищено:
іебезпекн.
включаючи
пожежовнбу хонебезпечні
)б,*лсти та об’є к т , господарська діяльність на ж н х
.гоже пртвести до аварій
екологічного і с ангарно
?підеміолопчиого характеру

>.6

п

>8

2.9
MO
>11
>12

M3

ПКМУ
1200

N Порядок забезпечення населення
і працівників Іостанова Кабінеіу від 19 серпня 2002 р. ,Ч» 1200
формувань та спеціплпованнх служб
цивільного Міністрів України
іахнсту засобами індивідуального захисту, приладами
«адіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного ;
іімічного контролю
ПКМУ
N- Іерелос об’єктів та окремих терітрій . ЯКІ ПІДЛЯГЗЮТ1 Іостанова Кабінету від 01 серпій 2000 р. N5 1214
1214
юстійному та обов’язковому на договірній основі Міністрів Україші
ібслуговувзнню держзвшімн аварійно рятувальними
:лужбамн
ПКМУ Ne 308 Порядок створеній і використати матеріальна Постановз Кабінету від 29 березня 2001 р. Н» 308
іезсрвів дія запобігання, ліквідації надзвнчаїїнш Иіністрів України
іпуацій техногенного і природного характеру та к
іа слідків
ПКМУ Ne 443 Порядок підіоювки до дій за прісіначенням оріанів Іостанова Кабінеіу від 26 червня 2013 р. N9 443
>правлиііи та сил цнвільного захисту
кіішстрів України
І1КМУ N» 444 Іорядок здійсиети навчати населети дим у Іостановз Кабінету від 26 черии 2013 р. N» 444
іадзвнчайннх ситуаціях
Міністрів Україші
ПКМУ Ne 787 Іорядок утворення, завдання та функції форму вань Пос іанова Кабінеіу від 09 жовіня 2013 р N»787
Міністрів України
(ивільного захисту
ПКМУ Ні 253 Іорядок використати захисних споруд цивільного Іостанова Кабінету від 25 березня 2009 р. № 253
іахисіу (цивільної оборони) для господарських, Міністрів Україші
сультуршк та побутовк потреб
Іостанова Кабінету від 09 січня 2014 р, № 11
ПКМУ N? 11
ІСШОЖЄШИ про СДШіу державну систему цивільного кііністрів України
іахнсту__
Іро затвердження персику об'єктів, пю належать Іостанова Кабінету »ід 09 січня 2014 р. N»6
у б ’ектам
господарювати,
проектувати
яких II ції стрів України
ідійснюється з урахуванням вимог інженерно
пехнічинх заходів цивільного захисту
Іостанова Кабінету від 02 жовтня 201 З р № 729
1КМУ N. 729
їїіністрів України
Іорядок
організації
та
проведеши
ірофесійноі підготовки, підвищення кваліфікації
кновннх
іращвннків професійних аварійно-рятувальних служб
1КМУ N? «41 Іро затвердження П(рядку проведення евакуації у Іостанова Кабінету від 30 жов тня 2013 р. №• 841
•азі загрози вшгикнети або виникнення надзвичайних Міністрів України
:ніуацій техногенного та природного характеру

і 14 ПКМУ N? 6

М5

М6

1
1

*
J.l

Î.2

І.З

3.4

?.S

J.6

1.1

Ï.S

\9

1
1
Інші иорматнпнопралоиі акти та мор матнині документи
\ІАПБ
Гнпові нормі належності вогнегасників
Наказ М НС України від 02 квгия 2001 р. .V» 151
5.03.001-2004
іареєстрований у М ін’юсті України 2‘
■світня 2004 р.
за №554 9153
ІНШУ
Іравнпа пожежної безпеки в Україні
Наказ М В С України від ЗО грудня 2014 р. X? 1417
іареєстрованнй у Мін'юс ті України 0.‘
5ерезня 2015 р,
іа .V» 252/26697
Правила
Правила улаштування, експлуатації та технічного Наказ М Н С України від 15 травня 2006 р. X? 288
улаштувати рбслуговування
систем
раннього
виявленії*
зареєстрований у Мін'юсті Україні
іадзвнчанннх ситуацій га оповіщення людей у разі їх
05 липня 2006 р.
систем
знннкнення
раннього
за № 785/12659
виявлення
Правила
Ірапіла охорони жігпя людей на водних об'єктах Наказ ЮНС України від 03 грудня 2001 р. X» 272
охорони
'■'крпінн
зареєстрований}- Мін'юсті України 01
життя людей
пютого
2002
р
г<
№95/6383
«
водних
об’єктах
Г1ТБ
Правила техногенної безпеки у сфері цивільного Наказ КОПО України від 15 серпня 2007 р. X» 557
іахисту на підприємствах, в орган націях. установах гї
зареєстрований у Мін’юсті України 0.1
вересня 2007 р. за
іа небезпечних територіях
V? І006/І4273
Методика прогнозувати наслідків виливу (викиду) Наказ МНС.
від 27 березня 2001 р. X- 73/82/64/122
Методика
трогнозуван- іебезпечннх хімічних речовин прн аваріях на Лінаїрополгтнки,
зареєстрований у Мін'юсті України 1(
Мінекономіки.
(впня
ф смислових об’єктах і транспорті
ія ХНО
Гінекології
2001 р. за X» 326/5517
Методика спос іережень щодо оцінки радіаційної и Наказ КОНС України від 06 серпня 2002 р. X? 186
Методика
зареєстрований у Мін'юсті України 2‘
спостережень омічної обстановки
серпня 2002 р. за № 7086996
Інструкція 3 нструкція з тривалого зберігати* засобів радіаційного Наказ М НС України від 16 грудня 2002 р.
X» 330
тривалого
та
хімічного
захисту
зареєстрований у М ін’юсті УкрзЬп
зберігання
04 березня 2003 р. за
№179/7500

нструкція
шодо
утримання
sахнених
споруд
і. Ю Правила
гадання
технічних
умов

нструкція щодо утримання захисних споруд цивільної Наказ МНС України від 9 жовтня 2006 р. X? 653
)борони у мирний час
зареєстрований у М ін’юсті України о:
листопада 2006 р
за № 1180'13054
Міністерства
Правила надання технічних умов до інженерного Наказ
іабезпечетя об'єкта будівництва щодо пожежної та )борони України
від 14 листопада 2013 р. Хе 771
техногенної безпеки
»реєстрований у Мін’юсті України 21

Ілан реагування на радіаційні авари
і. 11 План
реагування на
радіаційні
іваріі
"'.12 ЦБН
Державні будівельні нормі. Захист від пожежі.
». 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівниці ва
ЦБН В.1 2-4 Державні будівельні норми
Інженерно-технічні
Ш
>006
іаходи цивільного захисту (цивільної оборони)
і. 14 ІНАПБ
Правіла пожежної безпеки в агропромисловому
-омплекс 1
rt.Dl.057Ї006/2СЙ

гшстопада 2013 р за Хе 198824520
від 17 травня 2004 р. X» 87/211
Наказ
Цєржатомрегулюваю і зареєстроваїпій у Мін’юсті України 1(
червня 2004 р. за X* 72СУ9319
І.М Н С
Наказ
Держбуду від 03 грудня 2002 р. Хе 88
/країни
Наказ
Мінбуду від 04 серпня 2006 р. X» 274
/країни
Наказ
від 04 грудня 2006 р. X? 730/770
Лінагрополгтнки,
іареєстрованнйу Мін'юсті України 0!
;ві іня
ЛИС
2007 р.заХ* 313/13580

