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 №88,
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ’законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Острів чицьку ЗОШ 1-І ступеня с. О сір і вчик Пильний Буського району Львівської області
(наймеїіуваши/місцезнаходжеіпія суб осгз господарювати юридичної особи (та'або його виокремленого підрозділу)
або п ро вище, ім'я та по батькон'місце проживаю т фізичної особи підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 22342758 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- ступеня с. Острівчнк Пильний

Буського району Львівської області

(назва об'єкта перевірки (об'єктів). адреса (адреси) розташування)___________________________________________________________________________

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:
Гип здійснюваної перевірки

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки
Наказ ГУ ДСНС України у Львівській області від 30.03.2018
року № 88, посвідчення на перевірку віт 30.03.2018 року X« 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:
Буський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області
(найменування оріану Д С Н С України)

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

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ФОП
_______________________________________________________ Г у л к а М .М ._____________________________________________

(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 □

ПЕРЕЛІК
піггань щодо проведення перевірки
№

т
а
к

Питання, щ о яідлягають пгргяірці

ї/
п

Н
і

н
в

н
П

Нормятнпнг обгрунтування

Частина 1. Зябгтпгчтнн пожежної пгпігки
] Оргянпацгііні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
1
Наявність на о б ’єкті розпорядчих документів та інформаційних
X
пункти 2 8. 10 розділу 11ІІПБУ
покажчиків з питань пожежної безпеки
1
На підприємстві с творено СПБ
пункт 14 розділу 11 ІІПБУ
1
X
2
1
3

На підприємстві створено добровільну пожежну
утворено пожежно-рятувальний підрозділ

та

X

пункт 12 розділу 11 ІІПБУ

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

X

пункти і7-і9рочділу I I1 11ІБУ

В И ХОДІВ

охорону

X
X

пункт 9 розділу II ППБУ
пункт 11 розділу II ППБУ

X

пункти 2. 4. 5 статті 57 КЦЗУ

X

пункти 15.16. 2 0 розділу 11 ІІПБУ

X

пункти 1.1-1.21 глави і розділу III ППБУ
пункти 2.1 -222 глави 2 розділу 111 ППБУ

X

пункти 2 23-2.37 глави 2 розділу III ІІПБУ

X

з
ль

Т
а
к

н
н
11
в
п
1/
і
п
9.Стан утримання інженерного обладнання
X
9. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка
1
та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів
9. Системи
опалення
тя
теплові
мережі
відповідають X
2
протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших
нормативних актів
9. Системи вентиляції і конднцюнування повітря відповідають X
3
протипожежним вимогам норм
9. Газове обладнання відповідає протипожежні™ вимогам норм
X
4
9. Системи каналізації та емтгівндалення відповідають та X
експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм
5
10. Нзявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку'
Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними
1
X
0.
системами протипожежною захисту (системами пожежної
сигналізації.
автоматичними
системами
пожежогасіння,
1
системами оповіщення про пожежу та управління е вакуювант ям
людей.
системами
протнднмного
захисту.
системами
централпованого пожежного спостереження) (дачі - А СП З).
засобами зв'язку відповідно до чинних норма:нвно-правових
актів
А СП З обслуговуються відповідно до вимог нормативно правових
X
1
0.
актів
Метання, щ о відлягають пергпірщ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
1
Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні
станції відповідають та експлуатуються
відповідно до
протипожежних В Н М О І
1
Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного
1
водогону, кількість вводів у будівлю, витрати 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 техніки та первинних засобів
пожежогасіння
13.Дотриманій вимог пожежної безпеки під час збираюся, переробки
та зберігати зернових і гру бих кормів
11 Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведеюія вогневих,
фарбувальних тя будівельно-монтажних робіт
Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та
1
капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються
4.
на підставі проектної документації, яка затверджена у
1
встановленому порядку
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
1
4.
зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам
2
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
1
4.
фарбувальних
робіт
відповідають
вимогам
нормативних
документів
3
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні р о б о : з
1
4
.мастиками, клеями та іншими подібним« горючими речовинами
йматеріалами відповідають вимогам нормативних документів
4
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні
1
4.
будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних
документів
5
Заходи пожежної безпеки у проектній документації
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 докумеїтв

Нормативна обгрунтування

пункти 1.1 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
пункти 21-218 глави 2 розділу IV ППБУ

пункін 118-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
пункти 4 1-44 глави 4 розділу IV ППБУ
пункти 3.1 -3.5 і лави 3 розділу IV ІII1БУ

пункти 1 1-16 глави 1 розділу V ППБУ

пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

X

пункін 2 1 .2 3 глави 2 розділу V ППБУ

X

пункт 2 2 глави 2 розділу V ППБУ

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

пункт 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

пункін 3.1 -3.9 глави 3 розділу V II ППБУ

X

пункти 4 1-4 48 глави 4 розділу VII ППБУ

X

пункт 2 час іннн 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
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143.3

Заходи пожежноі безпеки у проектній документації
щодо обмеження поширення пожежі в будинках
відлов їда ю ті вимогам нормативних документів

X

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

14.5.4

Заходи пожежної безпеки у проектній документації
щодо
забезпечення
безпечної
евакуації
людей
відповідають вимогам нормативних документів

X

пункт 2 частніш першої статті 67 КЦЗУ.
пункта 5.1 -5.54 ДОН В. 1.1-7

14.5.5

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 н о р м а т и в и докумеїпв

X

путег 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.
пункти 61 - 6 .1 6 ДБН В. 1.1-7

X

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

14.5.6

№
J/
п

11

Т
а
к

Пнгании. щ о підлягають перевірні

Н
і

н
в

н

Нормативне обгрунтування

II

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населеним і іериюрій від надзвичайних ситуацій
X
пункти 1-4 Переліку об'єктів, пю належать суб'гктам
ю сі юдарю в а т и .
проектування
яких
здійснюється
з
урахуванням вимін інженерно -технічних заходів цивільного
захисту. П К М У № б. підпункт 1.9 ДБН В. 1.2-4-2006

1. Виконання 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

X

пункт 3 Порядку ідентифвсації та обліку об ’єктів підвищеної
небезпеки, П К М У № 956

об'єкіів

X

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

4. Проведено обов'язкове страхування цивільної

X

пункт 1 Порядку проведеній обов'язкового страхувати
тівільноі 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

пункт 2 частині п е рш оі статті 20 КЦЗУ. ПК М У № 1200. пункти
4 3. 4.6ІГГБ

3. Здійснено декларування
підвищеної небезпеки

безпеки

відповідальності суб'єктів господарювання
5. Розроблено плани локалпацч та ліквідації
наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
6. Забезпечено працівників о б ’єкта засобами
колективного та індивідуального захисту
7. Розмішено інформацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі виникнення
аварй
8. Організація
заходів

тп

забезпечення

евакуаційних

X

пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

X

пункт 1 частини
КЦЗУ

X

9 . Створено об'єктові ф орм увати цивільного
захисту та необхідну для їх функціонувати
матеріально-технічну базу, забезпечено готовність
таких фор\* вань до дій за пріпначешим
10.
Створено диспетчерську
о б ’єкті підвищеної небезпеки

службу

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

першої статті 20 КЦЗУ. частина 9 статті 33

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

ПК М У N* 787

X

на

11 .
Здійснено навчання працівників з гопань
цивільного захисту, у тому числі пранілам
техної енної ОСІ пеки

пункт

першої

X

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

і

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

пункт 11 частини першої статті 20 К ЦЗУ. пункти 5. 6 Порядку
здійснення навчати населення д и м у надзвичайних ситуаціях,
ПК М У N* 444
пункт 12 час тини першоі статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

13.
Забезпеченій
аварійно рятувального
обслуговування суб’єктів господарювання

X

14.

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

X

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

15.

X

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття

Створено

об'ектовнй

матеріальний

98 КЦЗУ,

5
Л6

т
ІІітглинії, щ о шЦлягають п еревірці

з/
п

а
к

Н

II

1

В

Н
п

Н орм ат и в н е о т р у ш у в а н н я

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

X

абзац шостій пункту 4 Порядку створення і використання
ма іеріальннх 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 ж и п я людей на
водних об ’єктах

X

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об ’єктах

резерв для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних сшуацій

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:
«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«ІІі» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«ІІВ»
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. Уп. 1.2
Приміщення школи
не обладнано системами
НАПБ А.01.001-2014 протипожежного захист\г (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 іА П Б 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 Посадс®ими особами не пройдено навчання та
«Правила
пожежної перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку,
безпеки в Україні»
зстановленому ПКМУ від 26.06.2013 р. № 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»

гтокалізації 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 у відповідності до Правил експлуатації вогнегасників,
з також ДСТУ 4297-2004
безпеки в Україні»
проведено
ідентифікацію
потенційне
(Положения
про Не
1. п. 7
небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об’єкті
паспортизацію
цжерел та чинників небезпеки, на підставі яких
ІО Т Є Н Ц ІЙ Н О
небезпечних об'єктів», об'єкт визнається потенційно небезпечніш )
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 окіпцювання 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 Ї Х Н І
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
ііілгань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(таповнюггься виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою )

№
Питання, що підлягають контролю з боку
з/п
суб’єкта господарювання
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 Пі 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
світня 2007 р. .4? 877
іастина 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 \ лвох
чіпниках, один з я к и х вручапься керівник) (власник) і с>б'скта господарювання або
■" и ’важеній ним особі, а лругий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи
• здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь > перевірні
•ові особи ДСНС України:
•чиїй інспектор
Буського РВ ГУ ДСНС
мін NЛьвівській області

___ А. І І Іілжарко

(шкя/ио

НИНІ

(носила)

(ІІІЛ П ИС)

(прілим ік\ іи'« і а ......і;; .

чи»

(прЬпншс. ні"* і а по Гш. . о т і )

ові гаабо уповноважені особи субЧкта господарювання, інші особи, присутні п л іас
г псини заходу:
п к- ор ніколи
Гулк:. М.М
(писала»

(пріїїшніс. ї м ' » і ; и н м « т .•.■•ції

(підпис)

(носа і.і >

(прілишк-. Ім'я І.) ПО ІКИ .4. .ПІ І

риик иього акта перевірки отримано «___ »
І- ор IIколи

.20

року
! \лка М.М

_______
(посада»

(Пріїиішіс. ім'я ні по оаг . "Ні)

м іка про відмов) підписання/отримання (необхідне підкреслиш) посадовий а або
•мнаваженими
особами
субткта
господарювання
цього
акта
нсрсиіркн

; мігк:. У випадку наявності в акті відомостей, то становлять службову або ісржі нну
пік», йому може бути присвоєно відповідний і риф секретності або обмеження іос і
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових акгіи та нормативних документів, відповідно н> яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки
Н>ІІМА*ІГІІІіи
іч р м а і м іін п -

П і ї т а н о р м а іи в н о - іір ііп п н о і'і а к і а

п р а ін н ш п »

п рявового а к т і

акт
1

{а і всі» іж е ііо
ПМ.І п о р ч а іи в іо » -

1

2

наш а ор гаш
*

т і а п і номер норм и ш и н •

ііі

4

9
1
II

ЗУ N»877

1.2
1.3

Ш ЗУ
ЗУ Ке 2245

14
2

ЗУ № 15/98

>1

ПКМУ N- 956

>2

ПКМУ N- 306

>.3

[ЖМУ

>4

ПКМУ

>.5

ПКМУ
1788

>.6

ПКМУ
1200

п

ПКМУ
1214

>8

ПКМУ

>.9

ПКМУ

MO

ПКМУ Ne 444

>11
>12

Закони У к раїн и
<Про основні засади державного нагляду (контранс) у іакон України
фері і оснодарс ької діяльності»
Содекс цивільного захисту України
чодекс
<Лро об'єкти підвищеної небезпеки»
Закон України
Л ро
захист людини від
впливу
іонізуючого
ішфомінювання»
Закон Украіго«

від 05 квітня 20U7 p. Ne 877 - V
ид 02 жовтня 2012 p. N-5403-V1
від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
від 14 січня 1998 р. Ne 15/98 - ВР

Постанови Кабінету М іністрів України
Іорядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної Іостанова Кабінету від 11 липня 2002 р. № 956
«ебезпекн
Міністрів Україш і

Постанова Кабінету від 29 лютого 2012 р. N»306
Міністрів
України
Сріггеріі. за якими оцінюсіься ступінь рісзнку від
троваджеши господарської діяльності та визначається
іерїоднчність
здійснення
планових
заходів
іержавного нагляду (коїгтролю) у сфері техногенної тг
ю жежної безпеки
Гнповеположеши про відомчу пожежну охорону
Постанова Кабінету від 09 січня 2014 р. N»5
Ne 5
Міністрів України
N? 564 Порядок функціонування добровільної пожежної Постанова Кабінету від 17 липня 2013 р. N. 564
зхорони
Міністрів Україш і
N Порядок
і
правила
проведення
обов'язкового Постанова Кабінету від 16 листопада 2002 р. № 1788
трахування ірівпьноі
відповідальності суб’єктів Міністрів України
осподарюваїпія за шкод»’, яка може бути заподіяна
южежамн :а аваріями на об'єктах підвищено:
«ебезпекн.
включаючи
пожежовибу хонебезпечні
)(Усктн та об’є к т , господарська діяльність на яких
.гоже прігзвести до аварій
екологічного і с ангарно
?підеміолопчноіо характеру
N Порядок забезпечення населення
і іфаціиннків Постанова Кабінеіу від 19 серпня 2002 р. ,Ч» 1200
формувань та спеціплпованнх служб
цивільного Міністрів України
іахисту засобами індивідуального захисту, приладами
«адіацінної та хімічної розвідки, дознмеїричного і
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
Ne 308 Порядок створеній і використати матеріали««* Постановз Кабиіету від 29 березня 2001 р. Н» 308
»сзервів дія запобігання, ліквідації надзвнчаїінш Иіністрів України
іпуацій техногетгого і пріфодного характеру та їх
«аслідків
Ne 443 Порядок підюіовкн до дві за призначенням оріанів Постанова Кабінеіу від 26 червня 2013 р. N9 443
>правлини та сил ш«вільного захисту
кіішстрів України

Іорядок здійсненій навчання населеши дим у
«адзвнчайннх ситуаціях
ПКМУ Ne 787 Порядок утворення, завдання та функції формувань
(ивільного захисту
ПКМУ Ні 253 Іорядок використати захисних споруд ш«вільногс
іахисту (цивільної оборони) для господарських,
сультурнік та побутових потреб
ПКМУ Ne 11

Іостановз Кабінет)’ від 26 червня 2013 р. N»444
Міністрів України
Пос іанова Кабінеіу від 09 жовіня 2013 р N»787
Міністрів України
Іостанова Кабінету від 25 березня 2009 р. № 253
Міністрів України

Іостанова
Кабінету від 09
Положення про єдину державну систему цивільною кііністрів України
іахисту__
і 14 ПКМУ N? 6
Іро затвердження персику об'єктів, щ о належать Постанова Кабінету гід 09
у б ’ектам
господарювання,
проектувати
яких Міністрів України
ідійснюється з урахуванням внмог інженерно
пехнічннх заходів цивільного захисту
Постанова Кабінету від 02
М 5 ПКМУ N. 729
кіініс-трів України
Порядок
організації
та
проведеши
фофесійноі підготовки, підвищення кваліфікації
кновннх
іращвш«ків іфофесійних аварійно-рятувацьннх служб
М 6 1К М У N? «41 Про затвердження Порядку проведення евакуації у Постанова Кабінету від 30
•азі загрози вшгнкнення або виникнення надзвичайних Міністрів України
ллуацій гехноіенного та іф н р одного характеру

M3

січня 2014 р, № 11

січня 2014 р. N»6

жовтня 2013 р

N»729

жов тня 2013 р. №• 841

1
1

*
J.l

Î.2

І.З

3.4

?.S

1
1
Інші и орм л тип но-пріїїиті ак т и та мор м ат нині документи
\ІАПБ
Гипові н орм і належності вогнегасників
Наказ М Н С України від 02 квгня
5.03.001-2004
зареєстрований у
■світия 2004 р.
за № 554 9153
ІНШУ
Іравила пожежної безпеки в Україні
Наказ М В С України від ЗО грудня
іареєстрованнн у
березня 2015 р,
іа .V» 252/26697
Правила
Правила улаштування. експлуатації та технічного Наказ М Н С України
улаштування обслуговування
систем
ранньою
виявленні
іадзвнчайннх ситуацій га оповіщення людей у разі іх
систем
шннкнення
>аннього
внявлеіоія
Правила
Іравила охорони жіптя людей на водш х об ’єктах Наказ Ю НС України
охорони
■'країни
життя людей
■іа
водних
об’єктах
ПТБ
Іравила техногенної безпеки у сфері цивільного Наказ КОПО України
іахисту на підприємствах, в органпаціях. установах тг
іа небезпечних територіях

J.6

Методика
трогнозуванія Х Н О

1.1

Методика епос іережень щодо оцінки радіаційної и
Методика
спостережень омічної обстановки

Ï.S

Інструкція
тривалого
зберігання

\9

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

Методика прогнозування наслідків виливу (викиду)
ісбезпечннх хімічних речовин при аваріях на
ф смислових об'єктах і транспорті

3 нструкція з тривалого зберігаж я засобів радіаційного
та
хімічного
захисту

2001 р. .V» 151
М ін ’юсті 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 Україні
05 липня 2006 р.
за № 785/12659
від 03 грудня 2001 р. X ; 272
зареєстрований у Мін'ю сті України 01
пютого
2002
р
г<
№95/6383

від 15 серпня 2007 р. X» 557
іарессгрований 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
Лінагрополгтнки,
іареєстрованнйу М ін'юсті України 1(
квітня
Л іНЄКОНОМІКН.
Гінекології
2001 р. за X» 326/5517
Наказ КОНС України від 06 серпня 2002 р. X? 186
зареєстрований у Мін'ю сті Уьраінн 2‘
серпня 2002 р. за № 7086996
Наказ М Н С України від 16 грудня 2002 р.
X» 330
»реєстрований у М ін ’юсті УкраЬп
04 березня 2003 р. за
№179/7500

нструкція ш одо утримання захисних споруд цивільної Наказ М Н С України
оборонну мирний час

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

Міністерства
Правила надання технічних умов д о інженерного Наказ
іабезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та 'борони України
від 14 листопада 2013 р. Хе 771
техногенної безпеки
іареєсгрованнй у М ін ’юсті України 21
гшстопада 2013 р за Хе 198824520
Ілан реагування на радіаційні аваріі
від 17 травня 2004 р. X» 87/211
Наказ
і. 11 План
реагування на
[(ержатомрегулюваїа і зареєстроваїпгй у М и і’юсті Украінн 1(
червня 2004 р. за X* 72(У9319
радіаційні
і. М Н С
*варії
"'.12 ЦБН
Державні будівельні норм і. Захист від пожежі. Наказ
Держбуду від 03 грудня 2002 р. Хе 88
/країни
». 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівниці ва
ЦБН В.1 2-4 Державні
будівельні
норми
Інженерно-технічні Наказ
Ш
Мінбуду від (>4 серпня 2006 р. X» 274
>006
іаходи цивільного захисту (цивільної оборони)
/країни
Правила пожежноі безпеки в агропромисловому Наказ
від 04 грудня 2006 р. X? 730/770
1. 14 ІНАПБ
Лінагрогюлгтики.
rt.Dl.057оомплекс І
іареєстрованнй у М ін'ю сті України 0!
Ї006/2СЙ
;ві іия
ЛИС
2007 р.заХ « 313/13580

