і
Д ЕРЖ А ВНА С Л У Ж Б А У К Р А ЇН И З Н А Д ЗВ И Ч А Й Н И Х С И Т У А Ц ІЙ
Г У Д С Н С У К Р А ЇН И У Л Ь В ІВ С Ь К ІЙ О Б Л А С Т І
Б У С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й ВІДДІЛ Г У Д С Н С УК РА ЇН И У Л Ь В ІВ С Ь К ІЙ О Б Л А С Т І
80500 М Буськ площа Ринок.19,193, тел. (0264) 30665

АКТ №101
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ’законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Новомилятинську ЗОШІ-ПІ ступеня с. Новіш Милятин Буського району Львівської області
(найменуванні/місцезнаходження суб’єкта господарювання юридичної особи(та'або його відокремленого підрозділу)
або п ро вище, ім'я та по батькон'місце проживання фізичної особи підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 22342391 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 це відповідний
контролюючий орган)________________________________________________________________________,
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону , факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Новіш Милятин

Буського району Львівської області

(назва об'єкта перевірки (обУктів), адреса (адреси) роттппіувиння)_________________________________________________________________________________

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

Гнп здійснюваної перевірки

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

□ планова;
0 позапланова

С трок проведення перевірки
Початок перевірки
16
число

04
місяць

2018
рік

Завершення перевірки
2

00

години

Х В П Л ІШ И

19
число

04
місяць

2018
рік

2

години

00
хвилини

2

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи Д СНС України або її територіального органу:
Буський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області
(найменування оріану Д С Н С України)

Головний інспектор, Піджарко Андрій Теодозійовнч____________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ФОП
_______________________________________________________ Г о р о ш к о Андрій Теодозій овнч___________________________________________
(посада, прізвище. ім’я іа по банкові)

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

Дані про останню перевірку:
Планова
!□ не було взагалі
Н була у період
ооку
[Акт перевірки від_________ року №,____
[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 □

П ЕРЕ Л ІК
піггань щодо проведення перевірки
№
ї/
п

т
Питання, щ о мідлягають пгргяіряі

а
к

Н
і

н
в

н
П

Нормативна оіііру нтуилннн

Частина 1. Зябгзпгчтнн ппжгжної пгпігки
І.Оргянпацпіні заходи щодо забезпечення пожежноі безпеки
1
Наявність на о б ’єкті розпорядчих документів та інформаційних
X
пункти 2 8. 10 розділу 11ІІПБУ
покажчиків з питань пожежноі безпеки
1
нункт 14 розділу 11 ІІПБУ
1
На підприємстві с творено СПБ
X
2
1
3

На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та
утворено пожежно-рятувальний підрозділ

X

пункт 12 розділу

1. Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення
4
виховної роботи, спрямованої на запобіїання пожежам
2-У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та
речовини з віпнпченнмн показникам і щодо пожежної небезпеки
3.Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого
протипожежного режиму
■».Наявність декларації відповідності
матеріально технічної бази
суб'єкта господарювання внмоіам законодавство з ш пань пожежної
безпеки
5 Проведено інструктажі та проходження навчання з питань
пожежної безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан у тримання терн гори
7.Забезпечено протипожежний етан утримання будівель, приміщень
та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і
виходів

X

пункти 17-19 розділу I I 1 11ІБУ
X

X

11 ІІПБУ

пункт 9 р озділу II ППБУ
пункт 11 розділу II ППБУ

X

пункти 2. 4. 5 статті 57 КЦЗУ

X

пуніпн 15.16. 20 розділу-11 ППБУ

X

п у н к т 1.1-1.21 глави і розділу III ППБУ
п ун к т 2.1 -222 глави 2 розділу 111 ППБУ

X

п ун к т 2 23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ

X

з
ль
Питання, щ о відлягають перевірці

1/
п
9.Стан утримання інженерного обладнання
Електроустановки (можливість іх застосування. моїгтзж. наладка
9.
та експлуатація) відповідають вимогам нор%втнвннх документів
1
9. Системи
овіалення
та
теплові
мережі
відповідають
2
протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
9.
Системи вентиляції і конднцюнування новпря відповідають
пролгпожежннм вимогам норм
3

Т
а
к

II

11

і

в

X

II
п

Нормативне обгрунтування

п у н к т 1.1 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ

X

пункти 11-218 глави 2 розділу IV ППБУ

X

пункти 118-2.27 глави 2 розділу I V ППБУ

пункти 4 1-44 глави 4 розділу IV ППБУ
9. Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм
X
4
9. Системи каналоаци іа смі і :*:вндалсння відповідають ш X
пункти 3.1 -3.5 і лави 3 розділу IV ІII1БУ
5
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм
10. Нзявиїсть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв’язку
Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними
пункти 1 1-16 глави 1 розділу V ППБУ
X
1
0.
системаь«і протипожежною захисту (системами пожежної
сигналізації.
автоматичними
системами
пожежогасіння,
1
системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням
людей.
системами
протнднмного
захисту.
системами
центр алпованого пожежного спостереження) (дачі - А СП З).
засобами зв'язку відповідно до чинних норма:нвно-нравових
актів
А СП З обслуговуються відповідно до вимог нормативно правові«
X
пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
1
0.
актів
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
1
Системи зовнішнього ц тінп ож еж ного водопостачання, насосні
відповідно до
1. станції відповідають та експлуатуються
нрогнпожежних внмої
1
Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного
1
водогону, кількість вводів у будівлю, и грати води на вну трішнє
1.
2
пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів
відповідає вимогам будівельних норм
12 Наявність тя утримання підрозділів добровільної, відомчої та
місцевої пожежної охорони, пожежної іехнікн та первинних засобів
пожежогасіння
ІЗ.ДотрнгкЮніи вимог пожежної безпеки п а час збігаю ся, переробки
та зберігання зернових і гр\бнх кормів
11 Дотримання вимогпожежноі безпеки під час проведеіоія вогневих,
фарбувальних тя будівельно-монтажних робіт
Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та
1
4.
капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються
на підставі проектної документації, яка затверджена у
1
встановленому порядку
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведеїші
1
4.
зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам
2
нормативних дакумеїгтів
Заходи пожежної безпеки при п ід г о т о в ц і та проведенні
1
4.
фарбувальних
робіт
відповідають
внмої ам
нормативних
документів
3
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні р о б о : з
1
4
мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами
ймагеріаламн відповиаюіь вимогам нормаінвних дикуменпв
4
Заходи пожежної безпеки іф и підготовці та проведенні
1
4.
будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних
докум ентів
5
Заходи пожежної безпеки у проектній докуменінци
14.5.1
піодо 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 докумеїгтів

X

иункін 1 1 .1 3 глави 2 розділу V ППБУ

X

пункт 2 2 глави 2 розділу V П П БУ

X

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

X
X
X

пункг 21 розділу II ППБУ

X

пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу V II ППБУ

X

пункти 2 1-2 28 глави 2 розділу VII ППБУ

X

иункін 3.1 -3.9 глави 3 розділу V II ППБУ

X

пунісіи 4 1-4 48 глави 4 розділу VII ППБУ

X

пункг 2 части н першої статті 67 КЦЗУ.
пу нкти 21 - 2 .1 9 Д Б Н В 1.1-7

X

пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.
пункти 3.1 -3.5 ДБНВ.1.1-7

4
Л6
1/
п
143.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

J/
п

Т
а
к

Питання, щ о відлягають перевірці
Заходи пожежноі безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі в будинках
відлов їда ю ті вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо
забезпечення
безпечної
евакуації
людей
відповідають вимогам нормативних документів
Заходи пожежної б ст е к и 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 нормативних докумеїгтів

Т
а
к

Пигания. щ о иідлягаюіь перевірні

Н
і

н

в

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 частини 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.
пункте 7.1 -7.15» ДБН В. 1.1-7

н
II

Нормативне обгрунтування

Частина II. Забезпеченнятехногенної безпеки та захисту населення і іерню рій від надзвичайних ситуацій
X
пункти 1-4 Переліку об'єктів, пю належать су б’єктам
господарювання,
проектування
яких
здійснюється
з
урахуванням вимін інженерно -технічних заходів цивільного
захисту. П К М У № 6 . підпункт 1.9 ДБН В. 1.2-4-2006

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

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної
небезпеки
3. Здійснено декларування
підвищеної небезпеки

безпеки

X

об'єктів

4 . Проведено обов'язкове страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання
5. Розроблено плани л окал па ції та ліквідації
наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

3 Порядку ідентнфкацп та обліку о б ’єктів підвищеної
небезпеки. П К М У № 956
пункт

X

пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки П К М У № 956

X

пункт 1 Порядку проведешн обов'язкового страхувати
Шівільноі відповідальності. П К М У X» 1788, пункт 4.9.5 ІТГБ

X

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

X

6. Забезпечено працівників о б ’єкта засобами
колективного та індивідуального захисту

2 час н ош першоі статті 20 КЦЗУ. ПК М У № 1200. пункте
4 3. 4.6ІГГБ
пункт

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

X

пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

8. Органваци
заходів

X

пункт 4 час тиші
КЦЗУ

та

забезпечення

евакуаційних

першої

першої статті 20 КЦЗУ. частина 9 статті 33

9. Створено об'єктові ф орм увати цивільного
захисту та необхідну для їх функціонувати
матеріально-технічну базу, забетпечено готовність
таких фор\* вань до дій за прюначенням

X

пункт 5 часнооі першої статті 20. стаття 26 КЦЗУ. пункт 3
ПК М У N* 787

10.
Створено диспетчерську
об'єкті підвищеної небезпеки

X

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

службу

на

11.
Здійснено навчання працівників з гопань
цивільного захисту, у тому числі праиїлам
техної енної беї пеки
12.
Проведено
об'єктові
тренування
навчання з питань цивільного захисту

X

пункт 8 часп ооі першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ.
ПКМУ N* 443, ПК М У -V» 444
X

і

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

13.
Забезпеченій
аварійно рятувального
обслуговування суб’єктів господарювати

X

14.
Забезпечення
дотримання
вимог
законодавства
щодо
створення,
зберігання,
утримання, обліку, »користання та реконструкції
захисних споруд цивільного захисту

X

стаття 32, пункте 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ
М Н С № 653. пункт 24 ПК М У № 253

15.

X

пункт 1X частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття

Створено

об'ектовнй

матеріальний

98 КЦЗУ,

5
Л6

т
ІІіггаинії, щ о шЦлягають перевірці

з/
п
резерв для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних сшуацій

а
к

Н
1

II
В

н
П

Нормативне обгрунтування

16.
Впроваджено на об'єкті підвищеної
небезпеки автоматизовану систему раннього
виявлення надзвичайних сшуацій та систему
оповіщення іа забезпечено їх працездатність

X

абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання
маїеріальннх резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
ПК М У № 308
стаття 53 КЦЗУ

17.
Забезпечено
виконання
вимог
законодавства щодо охорони жнггя людей на
водних об ’єктах

X

пункг 1.1 Правил охорони життя 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 І В»
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.

№
зАі

1.

2.

3.

4.

5.

підприємця)/ на

ОПИС
виявлених порушень
Ііорматіюно-правовий акт, вимоги
Детальний опис виявленого порушення
якого порушено
позначення
реквізити
норм аті івно-правового
норми
акта
(пункт,
стаття)
з. У и . 1.2
Приміщення школи
не обладнано системами
НЛПБ А. 01 .001-2014 гіроп і пожежного захисту (автоматична пожежна
«Правила
пожежної сигналізація, система оповіщення про пожежу)
безпеки в Україні»
відповідно до ДБН: В.2.5-56:2014
з. ІП п. 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»
з. 11 п. 16
ІАПБ А.01.001 -2014 Посадовими особами не пройдено навчання та
«Правила
пожежної іеревірку знань з питань пожежної безпеки у порядку,
безпеки в Україні»
встановленому 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»

6. э. V n . 3.17

1.

п. 7

8. э. IV п. 1.21

9.
з. II п 4
10. э. IV и. 1.6

11. Э. IV п. 1.16

12. p. V п. 3.22

13. э. И п. 8

14. э. II п. 10

покалізації і ліквідації пожежу їх початковій стадії
розвитку
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
потенційне
(Положения
про Не
небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об’єкті
паспортизацію
цжерел та чинників небезпеки, на підставі яких
ютенційно
небезпечних об'єктів», об'єкт визнається потенційно небезпечніш )
затверджене наказом
МНС України № 338
від 18.12.2000 року,
зареєстроване
в
Міністерств і юстиції
Україні і
01.09.2005
року за № 970/11250
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»
ІАПБ А.01.001-2014 Не розроблено для кожного приміщення школи
«Правила
пожежної об’єкта та не затверджено інструкції про заходи
пожежної безпеки
безпеки в Україні»
НАПБ А.01.001-2014 З’єднання, відгалуження та окінцювання жил всіх
«Правила
пожежної проводів і кабелів не здійснено методом опресування,
зварювання, паяння або затискачів
безпеки в Україні»
ІА П Б 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
ІАПБ А.01.001-2014 Відповідальною особою не проведено навчання
«Правила
пожежної інструктаж) працівників з правил користування
безпеки в Україні»
»огнегасниками
НАПБ А.01.001-2014 Територію школи , не забезпечено відловідними
«Правила
пожежної знаками безпеки згідно з ДСТУ SOI 6309:2007 та
безпеки в Україні»
ГОСТ 12.4.026.-76
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. IIIII. 2.31 Н А П Б 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

П ЕРЕЛ ІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповняються виключно керівником су б'г ю а господарювання або уповноваженою ним особою )

№
Питання, що підлягають контролю з боку
суб’єкта господарювання
з/и
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 Н і 1113 ШІ

Нормативне
обгрунтування
іастина четверга статті
5 ЗУ від 05 квітня 2007 р.
№ 877
іастина п'ята статті 7,
стаття 10 ЗУ
від 05
світия 2007 р. .4? 877
іаегина 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 скіаденого акта перевірки
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

8

Цей акт перевірки складено > двох
.. імниках. один і я к н \ вруча<лься керівнику 1 власнику) суб’єкта господарювання або
нлюваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи
здійснювали захід державного нагляду <контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірні
юві особи ДСНС' України:
мний інспектор
Вуського РВ ГЛ' ДСНС
їйу Львівсі кін області______________
ПІ.чи.1-іі

А. І . І їїджарко
тпіюію і.>.• ніі

(прізмиие. ім’я

(П р іІ И И ІІ Іч

Н икал а)

ІМ*Я

I I II.

>;і

о м і)

особи, присутні під іас

.»ні іаабо уповноважені особи суб’єкта
і<ення заходу:
» кпор школи
___

Гороінко А Г.

(посада)

Н ірІІІїН ІІІі'. Ім 'я

Г.І III ' U

Іпосада)

(іф іїІІІШ ІЛ

III І »

М

И

.•.•т і)

П Т '.-'.ІІІ)

•ірник нього акта перевірки отримано «____ »
Горошко А.Т

- о р Н ІКО ЛИ

(припише. ім'» їл и

пика, и»)

VI ...... і)

ка про відмовх підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та або
:: два. сеними
особами
суб’єкта
господарювання
цього
акта
перевірки

.... чиі к:і. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову пб«> іержмиг,
.. іцю. йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження юступу.
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних доку ментів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо приведення перевірки
.IHU* (МНИ
|>М»ІІІПІІ»раяопот
акта
1

1і і і іва норма і и іи ю -н р а іи ів о і о ик'іи

•»

ви і норма ін в і т прлпопоіо акті» їм
н а їв а о р и т
3

ta ■всі» дж гім і
ш и ї і і і помер и і.р м а п ім п »•
■■районні«» я к і а
1

9
1
II
1.2
1.3
14
2
>1
>2

Закони У к раїн и
ЗУ N»877
<Про основні засади державного нагляду (контролю) у іакон Україші
від 05 квітня 20U7 p. N® 877 - V
фері і осиодарс ької діяльності»
Содекс цивільного захисту України
чодекс
ид 02 ж о в т я 2012 p. №5403-Vl
Ш ЗУ
<ГІро об'єкти підвищеної небезпеки»
Закон України
від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
ЗУ Ne 2245
•Про захист людини від
впливу
іонізуючого
від 14 січня 1998 р. Ne 15/98 - ВР
»{промінювання»
ЗУ N»15/98
Закон України
Постанови Кабінету М іністрів України
ПКМУ N- 956 Іорядок ідентифікації та обліку об'єклв підвішеної Іостанова Кабінету від 11 липня 2002 р. Ні 956
Міністрів Україш і
іебезпеки
ПКМУ N- 306
Постанова Кабінету від 29 лютого 2012 р. N»306
Міністрів
України
Сріггеріі. за якими оцінюється ступінь ріонку від
троваджеши господарської діяльності та визначається
іеріоднчність
здійснення
планових
заходів
іержавиого нагляду (ксяпролю) у сфері техногенної тг
ю жежної безпеки

>.3

[ЖМУ Ні 5

>4

ПКМУ

>.5

ПКМУ
1788

>.6

ПКМУ
1200

п

ПКМУ
1214

>8

ПКМУ

2.9

ПКМУ

MO

ПКМУ

>11

ПКМУ

2.12 ПКМУ

>13

ПКМУ

Постанова Кабінету від 09 січня 2014 р. N»5
Міністрів України
N? 564 Порядок функціонування добровільної пожежної Постанова Кабінету від 17 липня 2013 р. N* 564
іхорони
Міністрів Україш і
N Порядок
і
правила
проведеній
обов'язкового Постанова Кабінету від 16 листопада 2002 p. N? 1788
урахування шівільноі
відповідальності суб’єктів Міністрів України
осподарюваши за шкоду, яка може бути заподіяна
южежами :а аваріями на об'єктах підвищено:
іебезпекн.
включаючи
пожежовибухонебешечні
)(Ускт та об’є к т , господарська діяльність на яких
.гоже пріпвести до аварій
екологічного і санітарно
тпдеміолопчного характеру
N Порядок забезпечення населення
і працівників Постанова Кабінету від 19 серпня 2002 p. Ne 1200
формувань та спеціалпованнх служб
цивільного Міністрів України
іахисту засобами індивідуального захисту, приладами
«адіацінної та хімічної розвідки, дозиметричного ;
сімічного контролю
N- Іерелос об’єктів та окремих терігторій. ЯКІ ПІДЛЯГЗЮТ1 Постанова Кабінету від 01 серпій 2000 р. N»1214
юстійному та обов’язковому на договфній основі Міністрів Україш і
ібслуговуванню державшім}« аварійно рятувальним!!
:лужбамн
N- 308 Порядок створеній і використати матеріальні* Постановз Кабінету від 29 береии 2001 р. Ні 308
іезсрвів дчя запобігання, ліквідації надзвичайних Иіністрів України
іпуацій техногетгого і природного характеру та їх
іа слідків
Ne 443 Порядок підіою вкн до дій за пртначенням оріанів Постанова Кабінету від 26 червня 2013 p. Ne443
>правліши та сил цнвільного захисту
кіішстрів України
Ні 444 Іорядок здійснеши навчаши населеши дим у Іостанова Кабінету від 26 червіи 2013 р. N» 444
іадзвнчайннх ситуаціях
Міністрів України
Ne 787 Порядок утворення, завдання та функції формувань Пос іанова Кабінету від 09 жовіня 2013 р N»787
(нвільного захисту
Міністрів України
Ні 253 Іорядок використаній захисних споруд цивільного Іостанова Кабінету від 25 березня 2009 p. N? 253
іахисту (цивільної оборони) для господарських, Міністрів України
сультурнік та побутових потреб
Іостанова
Кабінету від 09 січня 2014 р, N»11
N? 11
Положеній про єдину державну систему цивільною кіінісгрів України
Гнповеположеши про відомчу пожежну охорону

іахисту__
> 14 Г1КМУ N? 6

Іро затвердження персчіку

об'єктів, щ о належать Постанова

Кабінету »ід 09 січня 2014 р. N»6

у б ’єктам

госп од арю ват и ,
п р оек т у в ат и
яких Міністрів України
ідійсню ється
з
урахуванням
вимог
інженерно
технічних заходів цивільного захисту

>15

>16

Постанова Кабінету від 02 жовтня 2013 р N»729
кііністрів України
Порядок
органвації
та
проведеши
ірофесійноі підготовки, підвншети
кваліфікації
кновних
ірацівннків професійних аварійно-рятувальних служб
1К М У Ne «41 Про затвердження Порядку проведення евакуації у Постанова Кабінету від 30 жов тня 2013 p. N* 841
•азі загрози виникнення або виникнення надзвичайних Міністрів України
.шуацій :«хноіенного та природного характеру

1К М У N. 729

1
1

*
J.l

Î.2

І.З

3.4

?.S

1
1
Інші иорм атнвнопралоиі акти та мор матнині докумгнтн
\ІАПБ
Гппові н орм і належності вогнегасників
Наказ М Н С України від 02 квгия
5.03.001-2004
зареєстрований у
•світня 2004 р.
за № 554 9153
ІНШУ
Іравнла пожежноі безпеки в Україні
Наказ М В С України від ЗО грудня
зареєстрований у
Зерезня 2015 р,
із .V» 252/26697
Правила
Правила улаштування. експлуатації та технічногс Наказ М Н С України
улаштування обслуговування
систем
раннього
виявленні
мдзвнчайннх ситуацій га оповіщення людей у разі їх
систем
знннкнення
>яннього
виявлення
Правила
Іравнла охорони жіптя людей на водш х об ’єктах Наказ Ю НС України
охорони
■'країни
життя людей
за
водних
об’єктах
1ТБ
Іравнла техногенно! безпеки у сфері цивільного Наказ КОПО України
і ахне ту на підприємствах, в оргаш аціях. установах із
іа небезпечних територіях

J.6

Методика
трогнспуванія Х Н О

Методика протегування наслідків виливу (викиду)
ісбезпечннх хімічних речовин при аваріях на
ірсмислових об'єктах і транспорті

1.1

Методика
Методика спостережень щодо оцінки радіаційної и
спостережень іімічної обстановки

Ï.S

Інструкція
тривалого
зберігання

>.9

нструкція
шодо
утримання
захисних
споруд

3 нструкція з тривалого зберігаш я засобів радіаційного
та
хімічного
захисту

2001 р. .V» 151
М иГюсті України 2‘

2014 р. X? 1417
М ін'ю с ті України 0.‘

від 15 травня 2006 р. X? 288
зареєстрований у М ін'ю сті Управо
05 лютня 2006 р.
за № 785/12659
від 03 грудня 2001 р. X ; 272
зареєстрований}- М ін'ю сті України 01
пютого
2002
р
г<
№ 95/6383

від 15 серпня 2007 р. X» 557
зареєстрований у М ін ’юсті України 0.1
вересня 2007 р. за
V? І006/І4273
Наказ М НС.
від 27 березня 2001 р. X- 73/82/64/122
Лінатрополгтнки,
іареєстрованнй у М ін'юсті України 1(
евпия
кІІІіеКОНОМІКН.
Гінекології
2001 р. за X» 326/5517
Наказ КОНС України від 06 серпня 2002 р. X? 186
зареєстрованій у Мін'ю сті України 2‘
серпня 2002 р. за № 708 6996
Наказ М Н С України від 16 грудня 2002 р.
X» 330
зареєстрований у М ін'ю сті УкрзЬп
04 березня 2003 р. за
№179/7500

нструкція ш одо утримання захисних споруд цивільної Наказ М Н С України
)борони у мирний час

від 9 жовтня 2006 р. X? 653
зареєстрований у М ін ’юсті України о:
шгетопада 2006 р
за № 1180/1305-1

Міністерства
Правила надання технічних умов д о інженерного Наказ
іабезпечення об'єкта будівництва шодо пожежної та 'борони України
від 14 листопада 2013 р. Хе 771
техногенної безпеки
зареєстрований у М ін ’юсті України 21
листопада 2013 р за Хе 198824520
від 17 травня 2004 р. X» 87/211
Ілаи реагу вання на радіаційні аварії
Наказ
і. 11 План
іеагування на
[(ержатомрегулюваїа і зареєстроваїпгй у М ін ’юсті Украіші 1(
червня 2004 р. за X* 72СУ9319
і. М Н С
іадіацінні
*варії
"'.12 ЦБН
Державні будівельні норми
Захист від пожежі. іаказ
Держбуду від 03 грудня 2002 р. Хе 88
/країни
». 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ЦБН В.1 2-4 Державні
будівельні
норми
Інженерно-технічні Наказ
Ш
Мінбуду від (>4 серпня 2006 р. X» 274
>006
іаходн цивільного захне-ту (цивільної оборони)
/країни
від 04 ірудня 2006 р. X? 730/770
1. 14 ІНАПБ
Правила пожежної безпеки в агропромисловому Наказ
Лінагрополгтнки,
rt.Dl.057зареєстрований у М ін'ю сті України 0!
сомплскс 1
ЛИС
Ї006/2СЙ
;ві іня
2007 р.заХ « 313/13580
і. Ю Праві п а
гадання
технічних
умов

