ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
09301, смт. Володарка, вул. Зарічна, 103e-mail: -volodarka-@ukr.net
факс - 045(69)5-00-21, тел. дисп. 045(69) 5-11-74
АКТ
№ 58

" 19 " квітня 2018 року

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КЗ «Рудосільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитяий садок» Володарської районної ради Київської
області, с.Руде Село вул. Вілінського, 3
(найменування/мiсце знаходження суб’єкта господарювання — юридичної особи (та/або його вiдокремленого
пiдроздiлу) або прiзвище, iм’я та по батьковi/мiсце проживання фiзичної особи — пiдприємця)

_____________________________________________________________________________________,
Ідентифікаційний код юридичної особи 25295054
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) _______________,
______________________________________________________________________________________
(мiсцезнаходження/мiсце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевiрено: КЗ «Рудосільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитяий садок» Володарської районної ради
Київської області, с.Руде Село вул., Вілінського, 3_
(назва об’єкта перевiрки (об’єктiв), адреса (адреси) розташування)

______________________________________________________________________________________
Ступiнь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику вiд
провадження господарської дiяльностi у сферi техногенної та пожежної безпеки Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 20.03.2018р. № 237 виданий ГУ ДСНС України у
планова
Київській області
+ позапланова
Посвідчення на перевірку від 20.03.2018. № 1095
Строк проведення перевірки:
Початок перевірки
Завершення перевірки
16
04
2018
10
30
19
04
2018
14
20
число місяць
рік
години хвилини
число місяць
рік
години хвилини
Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Володарського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби
цивільного захисту Дяченко Роман Степанович
Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)/фізична особа
підприємець:

Директор Суржак Надія Михайлівна
Інші особи:____________________________________________________________________
Дані про останню перевірку:
Планова
не було взагалі
+ була 15.08.2017
Акт перевірки від 15.08.2017 № 65
Розпорядчий документ від 14.07.2017 № 445
виконаний; не виконаний

Позапланова
не було взагалі
була у період з 08.11.2017 по 08.11.2017
Довідка перевірки від 08.11.2017 № 109
Розпорядчий документ від 23.10.2017 № 708
виконаний +, не виконаний

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
№
з/п

Питання, що пiдлягають перевiрцi

Так Нi НВ НП

Нормативне обґрунтування

Частина I. Забезпечення пожежної безпеки
1. Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки
1.1

Наявнiсть на об’єктi розпорядчих документiв та
iнформацiйних покажчикiв з питань пожежної
безпеки

+

1.2

На пiдприємствi створено СПБ

+

На пiдприємствi створено добровiльну пожежну
охорону та утворено пожежно-рятувальний
пiдроздiл

+

1.3

1.4

Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки
та проведення виховної роботи, спрямованої на
запобiгання пожежам

пункти 2–8, 10 роздiлу II ППБУ

пункт 12 роздiлу II ППБУ
+
пункти 17–19 роздiлу II ППБУ

2. У будiвництвi та на виробництвi застосовуються
матерiали та речовини з визначеними показниками
щодо пожежної небезпеки
3. Забезпечено дотримання працiвниками об’єкта
встановленого протипожежного режиму

пункт 14 роздiлу II ППБУ

+

пункт 9 роздiлу II ППБУ

+

пункт 11 роздiлу II ППБУ

4. Наявнiсть декларацiї вiдповiдностi матерiальнотехнiчної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

+

пункти 2, 4, 5 статтi 57 КЦЗУ

5. Проведено iнструктажi та проходження навчання
з питань пожежної безпеки

+

пункти 15, 16, 20 роздiлу II ППБУ

6. Забезпечено протипожежний стан утримання
територiї

+

пункти 1.1–1.21 глави 1 роздiлу III ППБУ

7. Забезпечено протипожежний стан утримання
будiвель, примiщень та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
шляхiв евакуацiї i виходiв

+

пункти 2.1–2.22 глави 2 роздiлу III ППБУ
пункти 2.23–2.37 глави 2 роздiлу III
ППБУ

+

9. Стан утримання iнженерного обладнання
9.1

Електроустановки (можливiсть їх застосування,
монтаж, наладка та експлуатацiя) вiдповiдають
вимогам нормативних документiв

9.2

Системи опалення та тепловi мережi
вiдповiдають протипожежним вимогам
стандартiв, будiвельних норм та iнших
нормативних актiв

9.3

Системи вентиляцiї i кондицiонування повiтря
вiдповiдають протипожежним вимогам норм

9.4

Газове обладнання вiдповiдає протипожежним
вимогам норм

9.5

Системи каналiзацiї та смiттєвидалення
вiдповiдають та експлуатуються вiдповiдно до
вимог протипожежних норм

пункти 1.1–1.24 глави 1 роздiлу IV
ППБУ

+

пункти 2.1–2.18 глави 2 роздiлу IV
ППБУ

+

+
+

пункти 2.18–2.27 глави 2 роздiлу IV
ППБУ
пункти 4.1–4.4 глави 4 роздiлу IV ППБУ

+

пункти 3.1–3.5 глави 3 роздiлу IV ППБУ

10. Наявнiсть та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобiв зв’язку

Будiвлi, примiщення та споруди обладнанi
автоматичними системами протипожежного
захисту (системами пожежної сигналiзацiї,
автоматичними системами пожежогасiння,
системами оповiщення про пожежу та
10.1
управлiння евакуюванням людей, системами
протидимного захисту, системами
централiзованого пожежного спостереження)
(далi — АСПЗ), засобами зв’язку вiдповiдно до
чинних нормативно-правових актiв
10.2

+

пункти 1.1–1.6 глави 1 роздiлу V ППБУ

АСПЗ обслуговуються вiдповiдно до вимог
нормативно-правових актiв.

+

пункт 1.4 глави 1 роздiлу V ППБУ

11. Наявнiсть та утримання систем протипожежного водопостачання
Системи зовнiшнього протипожежного
водопостачання, насоснi станцiї вiдповiдають та
11.1
експлуатуються вiдповiдно до протипожежних
вимог

+

пункти 2.1, 2.3 глави 2 роздiлу V ППБУ

Улаштування та утримання внутрiшнього
протипожежного водогону, кiлькiсть вводiв у
будiвлю, витрати води на внутрiшнє
11.2
пожежогасiння та кiлькiсть струмин вiд
пожежних кранiв вiдповiдає вимогам
будiвельних норм

+

пункт 2.2 глави 2 роздiлу V ППБУ

12. Наявнiсть та утримання пiдроздiлiв
добровiльної, вiдомчої та мiсцевої пожежної
охорони, пожежної технiки та первинних засобiв
пожежогасiння

+

пункт 7 роздiлу I, пункт 12 роздiлу II,
пункти 3.1–3.26 глави 3 роздiлу V
ППБУ, статтi 61–63 КЦЗУ

13. Дотримання вимог пожежної безпеки пiд час
збирання, переробки та зберiгання зернових i грубих
кормiв

+

пункти 8.1.1–8.5.18 НАПБ В.01.0572006/200

14. Дотримання вимог пожежної безпеки пiд час
проведення вогневих, фарбувальних та будiвельномонтажних робiт

+

роздiл VII ППБУ

Нове будiвництво, реконструкцiя,
переоснащення, реставрацiя та капiтальний
ремонт примiщень, будинкiв, споруд
14.1
здiйснюються на пiдставi проектної
документацiї, яка затверджена у встановленому
порядку

+

пункт 21 роздiлу II ППБУ

Заходи пожежної безпеки при пiдготовцi та
проведеннi зварювальних та iнших вогневих
14.2
робiт вiдповiдають вимогам нормативних
документiв

+

пункти 1.1–1.5 глави 1 роздiлу VII
ППБУ

Заходи пожежної безпеки при пiдготовцi та
14.3 проведеннi фарбувальних робiт вiдповiдають
вимогам нормативних документiв

+

пункти 2.1–2.28 глави 2 роздiлу VII
ППБУ

Заходи пожежної безпеки при пiдготовцi та
проведеннi робот з мастиками, клеями та iншими
14.4
подiбними горючими речовинами й матерiалами
вiдповiдають вимогам нормативних документiв

+

пункти 3.1–3.9 глави 3 роздiлу VII
ППБУ

Заходи пожежної безпеки при пiдготовцi та
проведеннi будiвельно-монтажних робiт
14.5 вiдповiдають вимогам нормативних документiв
14.5.1

Заходи пожежної безпеки у проектнiй
документацiї щодо застосування

+

пункти 4.1–4.48 глави 4 роздiлу VII
ППБУ

+

пункт 2 частини першої статтi 67 КЦЗУ,
пункти 2.1–2.19 ДБН В.1.1.-7

пожежно-технiчної класифiкацiї
вiдповiдають вимогам нормативних
документiв
Заходи пожежної безпеки у проектнiй
документацiї щодо обмеження
14.5.2 поширення пожежi мiж будинками
вiдповiдають вимогам нормативних
документiв

+

пункт 2 частини першої статтi 67 КЦЗУ,
пункти 3.1–3.5 ДБН В.1.1.-7

Заходи пожежної безпеки у проектнiй
документацiї щодо обмеження
14.5.3 поширення пожежi в будинках
вiдповiдають вимогам нормативних
документiв

+

пункт 2 частини першої статтi 67 КЦЗУ,
пункти 4.1–4.42 ДБН В.1.1-7

Заходи пожежної безпеки у проектнiй
документацiї щодо забезпечення
14.5.4
безпечної евакуацiї людей вiдповiдають
вимогам нормативних документiв

+

пункт 2 частини першої статтi 67 КЦЗУ,
пункти 5.1–5.54 ДБН В.1.1-7

Заходи пожежної безпеки у проектнiй
документацiї щодо забезпечення гасiння
14.5.5 пожежi та проведення пожежнорятувальних робiт вiдповiдають вимогам
нормативних документiв

+

пункт 2 частини першої статтi 67 КЦЗУ,
пункти 6.1–6.16 ДБН В.1.1-7

Заходи пожежної безпеки у проектнiй
документацiї щодо основних iнженерно14.5.6 технiчних засобiв захисту вiд пожежi
вiдповiдають вимогам нормативних
документiв

+

пункт 2 частини першої статтi 67 КЦЗУ,
пункти 7.1–7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення
i територiй вiд надзвичайних ситуацiй

1. Виконання вимог iнженерно-технiчних заходiв на
об’єктах, проектування яких здiйснюється з
урахуванням iнженерно-технiчних заходiв
цивiльного захисту

+

пункти 1–4 Перелiку об’єктiв, що
належать суб’єктам господарювання,
проектування яких здiйснюється з
урахуванням вимог iнженернотехнiчних заходiв цивiльного захисту,
ПКМУ № 6, пiдпункт 1.9 ДБН В.1.2-42006

2. Проведено iдентифiкацiю об’єкта пiдвищеної
небезпеки

+

пункт 3 Порядку iдентифiкацiї та облiку
об’єктiв пiдвищеної небезпеки, ПКМУ
№ 956

3. Здiйснено декларування безпеки об’єктiв
пiдвищеної небезпеки

+

пункт 9 частини першої статтi 20 КЦЗУ,
Порядок декларування безпеки об’єктiв
пiдвищеної небезпеки ПКМУ № 956

4. Проведено обов’язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання

+

пункт 1 Порядку проведення
обов’язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi, ПКМУ № 1788, пункт
4.9.5 ПТБ

5. Розроблено планiв локалiзацiї та лiквiдацiї
наслiдкiв аварiй на об’єктах пiдвищеної небезпеки

+

пункт 10 частини першої статтi 20,
пункт 2 частини першої статтi 130
КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245

6. Забезпечено працiвникiв об’єкта засобами
колективного та iндивiдуального захисту
7. Розмiщено iнформацiю про заходи безпеки та
вiдповiдну поведiнку населення у разi виникнення
аварiї

+

+

пункт 2 частини першої статтi 20 КЦЗУ,
ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
пункт 3 частини першої статтi 20 КЦЗУ

8. Органiзацiя та забезпечення евакуацiйних заходiв

пункт 4 частини першої статтi 20 КЦЗУ,
частина 9 статтi 33 КЦЗУ

+

9. Створено об’єктовi формування цивiльного
захисту та необхiдну для їх функцiонування
матерiально-технiчну базу, забезпечено готовнiсть
таких формувань до дiй за призначенням

+

10. Створено диспетчерську службу на об’єктi
пiдвищеної небезпеки

пункт 5 частини першої статтi 20, стаття
26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
пункт 6 частини першої статтi 20 КЦЗУ,
додаток 1 до Методики прогнозування

11. Здiйснено навчання працiвникiв з питань
цивiльного захисту, у тому числi правилам
техногенної безпеки

пункт 8 частини першої статтi 20 КЦЗУ,
стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ
№ 444

+

12. Проведено об’єктовi тренування i навчання з
питань цивiльного захисту

+

пункт 11 частини першої статтi 20
КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здiйснення
навчання населення дiям у
надзвичайних ситуацiях, ПКМУ № 444

13. Забезпечення аварiйно-рятувального
обслуговування суб’єктiв господарювання

+

пункт 12 частини першої статтi 20 та
стаття 133 КЦЗУ

14. Забезпечення дотримання вимог законодавства
щодо створення, зберiгання, утримання, облiку,
використання та реконструкцiї захисних споруд
цивiльного захисту

+

стаття 32, пункти 15, 16 частини першої
статтi 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653,
пункт 24 ПКМУ № 253

15. Створено об’єктовий матерiальний резерв для
запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй

+

пункт 18 частини першої статтi 20
КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий
пункту 4 Порядку створення i
використання матерiальних резервiв для
запобiгання, лiквiдацiї надзвичайних
ситуацiй техногенного i природного
характеру та їх наслiдкiв, ПКМУ № 308

16. Впроваджено на об’єктi пiдвищеної небезпеки
автоматизованих систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацiй та систем оповiщення та
забезпечено їх працездатнiсть

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

1.
2.

3.

4.

пункт 1.1 Правил охорони життя людей
на водних об’єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань
– так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
– не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об’єкта, що перевіряється;
– не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об’єкті.
ОПИС
виявлених порушень
Нормативно-правовий акт, вимоги
якого порушено
Детальний опис виявленого порушення
позначення
реквізити норми
нормативно(пункт, стаття)
правового акта
Не проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій
пункт 2.5 глава 2
НАПБ А.01.001-2014
Розділ ІІІ
даху будівлі із складанням відповідного акту.
Не виконано з’єднання, відгалуження та окінцювання жил
Розділ ІV пункт 1
НАПБ А.01.001-2014 проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання,
підпункт 1.6
паяння або затискачів
Приміщення необладнані системою протипожежного захисту
пункт 1.2 глава 1
НАПБ А.01.001-2014 відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 " Системи протипожежного
Розділ V
захисту".
Не проведений інструктаж працівникам діям та способам
Правила техногенної
пункт 4.5.2
захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та
безпеки
аварій у формі.

«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

№
з/п
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