ДСНС України
УІ1РАВЛІИІІЯ ДЕРЖАВІЮЇ СЛУЖБИ УКРАЇІІИ З ІІАДЗВИЧЛЙІІИХ С И ІУЛІЦЙ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРОПИВІ ІИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
(Кронивницький МРВ)
вул. Волкова. 34, м. Кронивницький 25031 тел./ fax (0522) 55-89-84
__________________ код ЄДРПОУ № 38212105, E-mail: І^щ Щ іщ п^до^иа_____________

АКТ
№ /6 3 ,

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

_____ Гімназія №9 Кропивнииькоїміської ради Кіровоградської області________
(наймснування/місцсзнаходжсння суб’єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого

Кіровоградська

область,

м.

Кронивницький,

вул.

А.

Корольова,

2 7.'21

підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 24147423,
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) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ,
Перевірено: Гімназію №9 Кропивнииької міської ради Кіровоградської області за
адресою: Кіровоградська область, м. Коопивнииький. вул. А. Корольова, 27/21
(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 державний об ’ект
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки

Тип
здійснюваної
перевірки

Наказ від ЗО березня 2018 року N ІЗ, виданий Кропивницьким МРВ УДСНС

□ планова:

України у Кіровоградській області

J позапланова

Посвідчення на перевірку від 07 травня 2018 року N 164

Строк проведення перевірки

Початок перевірки

07

05

2018

10

число

місяць

рік

години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірк

Посадові особи ДСНС України або її територіального °Р™НУ' ^ ппЛгик]^ області
Кропивиииький МРВ Управління ДСНС УкраїихцЦЦ-ЕШД^Д^ - —
(найменування органу ДСНС України)
члгигт\> техногенної та_
єнк0
Державнийїї інспектор з нагляду у сфері циаІП^ип^()
иивільного_ захие— ь-------------- - пожежноїї безпеки у м. Кропивницькому та Кіровоградському район Цс
Володимир Олексійович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

,

Посадові та/або уповноважені особи
перевірки)/ фізична особа-підприємець
Завідуюча господарством Проиенко В.Ф.

суб’єкта

господарювання

(о

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

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

Дані про останню перевірку:
Планова

□ н е було взагалі
■ була у період з 15.05.2017 року
по 19.05.2017 року
Акт перевірки від 19.05.2017 року № 200
Розпорядчий документ від 19.05.2017 року № 106
виконаний □ , не виконаний ■

N з/п

Позапланова

□не було взагалі
■ була у період з 09.10.2017 року
по 13.10.2017 року
Акт перевірки від 13.10.2017 року № 513
Розпорядчий документ від 13.10.2017 року № 235
виконаний □ , не виконаний ■

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
Так Ні НВ НП
Питання, що підлягають перевірці

Нормативне
обгрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки
1.1
1.2
1.3
1.4

1Іаянпість на об'єкті розпорядчих документів та
інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки
На підприсмсгві створено СПБ
1Іа підприємстві створено добровільну пожежну охорону
га утворено пожежно-рятувальний підрозділ
Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки і а
проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання
пожежам

2. У будівництві та на виробництві
застосовуються матеріали та речовини з
визначеними показниками щодо пожежної
небезпеки

нв

пункти 2 - 8 , 10 розділу II
ППБУ
пункт 14 розділу II ППБУ

НВ

пункт 12 розділу 11 ППБУ

та к

та к

пункти 17-19 розділу II
ППБУ

так

пункт 9 розділу II ППБУ

з
Р* ,аГ»е»і«чеио(ют|Німання працівниками об'гьпі
Г>ЖП II рч Д і ї ) II ІІІІЬ>
так
їм. іамон.іеиою Іір<Н НІІмЖі'АНчІ 0 І)ЄЖИЧ\
наявність декларації вілповіїносп чаїериїльнопункт* 2. 4. 5 с и т 5” КІШ
нв
гехнічиої бгпи еубЧкгта господарювання вимогам
іякоио.іавства і питань пожежної безпеки
тягти 15. 16. 20 ро хаму II
5. Про велено інструктажі та проходження навчання іі так
гігіБ>
ии гань пожежної безпеки
п и о н 1.1 - 1.21 гш и 1
6. Забезпечено нроіипожежний стан втримання
так
рсолілу ПІ Г1ИБ>
території
л>нгтя 2.1 - 2 22 г шм 2
7. Забезпечено про і нпожежним сган утримання
ні
роздії}
III ППБ>
будівель. приміщень та спорел
пункти 2-23 - 2.37 глави 2
8. Забезпечено протипожежний стан утримання
ні
1розділу III ГІПЬ>
шляхів евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання
Ьуіюи 1-І -1-24глави 1
9.1 ІР.лсктроустаневки (можливість Т\ застосуванні, мостах, так*
наладка та ексллугтадія) відхюг:лають вимогам
розділу IV ППБ>
нормативних дог. гіентів
Ііункти 2-1 -2.18 п н и 2
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають
так
протипожежним вимогам стандартів. будівельних норм та
Рюздіду IV ППБ>
інших нормативних актів
іпіункта 2.18 - 2-27 глави 2
9.3 Системи вентиляції і кондиціонузаяня повітр*
так
відповідають протипожежним вимогам корм
і оздідх IV ПЇІБ>
у нкти 4.1 - 4.4 глави 4
п
9.4 Газове обладнання відловілаг протипожежним вимогам
так
[норм
роздіду IV ППБУ
ункти 3.1 - 3.5 глави 3
п
9.5 Системи каяаіізаліТта сміттсвидатення відповідають та
гак
ісксгиуггуються відповідно до вимог протипожежних норм
___ Рсодіду 1\ ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язкл
10.1
1
І
і

10.2

пункти КІ - 1.6 глави 1
розділу V ППБУ

Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними так
системами протипожежного захисту (системдми пожежної
сигналізації. автоматичними системами пожежогасіння,
системами оповіщення про пожежу та управління
свакуюваииям людей, системами протилимного захисту,
системами нейтралізованого пожежного спостереження І
Гладі - АСПЗ). засобами зв'язку відповідно до чинних
нормативно-правових актів
[АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормапмютак

пу нкт 1.4 глави 1 розділх \
ППБУ

пргвоьих актів

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
Системи зовнішнього протипожежного водопостачання,
Ьункти 2.1, 2.5 глави 2 розділх
так
їм
насосні станин відповідають та експлуатуються відповідно
К' ППБУ
до протипожежних вимог
Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного-рак
водогону. кількість вводів у будівлю. витрати води на
внутрішню пожежогасіння та ігількість струмин від
пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм

112
1

пу нкт 2.2 глави 2 розділу V
ППБУ

12. Наявність та утримання підрозділів добровільної,

НВ

відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної
та первинних засобів пожежогасіння

техніки

і

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час

нв

'збирання, переробки та зберігання зернових і грубих
кормів
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час
проведення вогневих, фарбувальних та будівельномонтажних робіт
14.1

»1овс будівництво, реконструкція, переоснащення,

гставрація та капітальний ремоігт приміщень, бу динків,
юрул здійснюються на підставі проектно? документації.
с
________ ^ :а затверджена > встановленому порядки
14.2 |йіхоли пожежної безпеки при підготовні та проведенні

пункт7 розділу І.пункт 12
розділу ІІліунктиЗ.І - 3.2б
глави 3 розділу V
Ґ1ПБУ. статті 61 - 65 КЦЗУ
пункти 8,1.1 - 8.5.18 НА11Б
В.01.057-2006 200
юзділ VII ППБУ
:

так

гак

:іункт2І розділу 11 ППБУ

Іпу нкти 1.1 - 1.5 глави 1
_[_

1

14.3
III

1-І.5

парюїіа ікпих і.» шішіч ношених |хнчі ні нюні
німої ач нормаї інших юкхменін»
і.,\о ні пожежної іюіпекн ирн ПІ и.чонш
їм ІМІІІЧ роОІІ II» НЮНІ МЮІІ- ШІЧЮІІІМ ІЮІ'ЧІН НІНІІІЧ
>
ЮК\ МЄІІ 1III
І.ічн ні пожежної оеіиекн при ні ноіонпі іа нроне іе....
vooi і частками. к зечмн і.» тітім н ію ш чтчн трючнчн
Ч'ЧіЧІИІМЧН il маїеріамчи НІ нюні ЦІЮII. НІІЧіЧіІЧ
ЮрМіІІ ІНШИХ Н'КЧЧОПІ III
ЧІЧО НІ ИОЖСЖНОЇ iWlllOKHпри III НОІОНПІ 1.1ІЦЧЧЮІОННІ
IVlino.ІІ.ІЮ Ч.ЧИЛ'НІИІЧ робії НІ НЮНІ UIIOII. ІІІІМОІІІМ
ЮРМІІІІІИННЧ ЮК) ЧОПІ III
1-1.5.1 ІНХОЩ ІЮЖОЖІЮЇ (10ШОКИ ' ІЦЧН'МНІЙ
юк> метанії що ю іаоточ и а т т пожежноочнічіюї к іаоні|іікації ні нюні цінні, инчоїач
їачо ні пожежної іччискн \ іі| чч' кі тії
Юк\ моніації що зо оочожоинн поширення
пожежі між б\ пінками ні нюні ціюіі. нпмогач
нормаїннних юнчмоніін
14.5 3 <aw> ui пожежної (ч*піски \ іі| чк%
кі ній
юк\ моніації що ю обмеження поширення
пожежі н о> чннкач пі топі іаюп. пимої ам
иормаїштпч юк\ мені in
11.5.1 Іачочи пожежної бешекн \ ироекшій
іок\ метанії т о ю іабеїиечення ое темної
іміак>ації по іеЙ пі топі ипоіь пнмоіам
норма тпиич юкчмешіп
14.5.5 іачо ш ножежліої бешекн \ проектні
юк\ метанії що ю іаоошомопня гаеіння иожожі
і а іі|Ч>ис іення іюжсжно-рягупальннч робії
ш топі іаюп. пнмоіам нормапіпннч юкчмонііп
14 5.(і їачочи пожежної бо шоки \ проектній
юк\ метанії що п>оенопннч інженерноіечнімітч іаеооіп іачнегу піл пожежі
пі топі іаюи. пнмоіам нормаїипнич юкумонгіп

11.5..'

рої її і.'

' ’Ч 1II IbV

т іік н і.’ І

2.28 г л а в и !

і дк

різ 1ділу V IIІІІІЬ У

і.п.

рої ІІЛ)

„мім.1 Гї - Ї.9»,ин ;
' II 1II ІІ>'1
п у н к т 4.1

гак

• *1.48 глави 1

роїдіяч \ II 1IIII*'
'
___ __—
пункт 2 частини першої е т а п і

гак

(і? КЦЗУ. пункти 2

! - 2 .1 4

ДБН В. 1.1-7
ИМІКГ 2 частини перш ої
гак

. і.п "

t>7 КЦЗУ. пункти 3.1 - 3.5
ДІЛІ ІЗ. 1.1-7
іункт 2 ч асп н ш першої статі і
>7 КЦЗУ. пункти 4.1 - 4.42

гак

ДИМ В .І.І-7
іуіікт 2 частини перш ої статті
.7 КЦЗУ. пункти 5.1 - 5.54
ІЬІІ В. 1.1-7

гак

гак

іуіікі'2 частини перш ої статті
»7 КЦЗУ. пункти 0.1 - 6.16
|БН В. 1.1-7

гак

іункг 2 частими перш ої статті
>7 КЦЗУ, пункти 7 .1 -7 .1 4
МЛІ В. 1.1-7

Ч а с т і ш а І і. З а б е з п е ч е н н я т е х н о г е н н о ї бо п іс к и т а з а м ш у н а с е л е н и й і т е р и т о р і й п ід
н а д 'їн н ч а іін п х с и т у а ц ій
1. В и к о н ан и м ш ім о г ін ж е н е р н о -т ех н іч н и х заході» на
о б 'є к т а х , п р о с т у к а н и м я к и х зд ій сн ю єт ь ся з
у р а х у к а їн ія м ін ж е н е р н о -т е х н іч н и х заход ів

гак

ц н к іл ь н о г о зах и сту

2. П р о к о л е н о ід е н т и ф ік а ц ію о б 'є к т а н ід н н щ е н о ї
н еб езп ек и

їж

3. Здійснено декларукання безпеки об'скгік
нідниіценої небезпеки

IIR

4. Прокедено обок'нзкоке страхунання цннільної
відповідальності еуб'скгік гоенодаріокання

HR

5. Розроблено плани локалізації за ліквідації
наслідкін анарііі на об'єктах підвищеної небезпеки

HR

іункгн 1 - 4 Перелік) об’єктів,
по належать суб’єктам
осподарюїиіння.
іроектунання яких
ідііісівогться і ураху ванням
внмот інженерно-технічних
заходів цивільного
«ш істу.ПКМ У N (і. підпункт
ІЗ) ДІЛІ В. 1.2-4-2006
ІІ\ нк т 3 1Іорядку
ідентифікації та обліку
об’єктів підвищеної
нсбешеки, 1ІКМУ N 456
пункт1) частини першої статті
20 КІ 1.3У, 1Іорядок
декларування безпеки об'єктів
підшвценої небезпеки, 1ІКМУ
N 456
пункт 1 Порядку проведення
обов'язкового страхування
НІПІІЛІ.ІІОЇ
нідпоііідшії.носіі.І ІКМУ N
178X.HVHKI 4.4.5 1ІТИ
пункт 10 частини першої
статті 20.пункт 2 частини

5

ні

6. Забезпечено працівників об'єкта засобами
колективного та індивідуального захисту
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі виникнення
аварії
8. О рганізація та забезпечення евакуаційних заходів

так

так

нв

9. Створено об'єктові формування цивільного
захисту та необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу, забезпечено готовність
таких ф орм увань до дій за призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті
підвищ еної небезпеки
11. Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у тому числі правилам
техногенної безпеки

першої статті 130
КЦЗУ, стаI Iя 11 ЗУ N 2245
пункт 2 частини першої статті
20 КЦЗУ, ПКМУ N
1200, пункти 4.3,4.6 Д І Б ____
пункт 3 частини першої етапі
20 КЦЗУ

нв

гак

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

нв

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб'єктів господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства
щодо створення, зберігання, утримання, обліку,
викорис тання та реконструкції захисних споруд
цивільного захисту
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій

нв

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки
автоматизовану систему раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та систему оповіщ ення та
забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства
щодо охорони ж иття людей на водних об'єктах

нв

пункт 4 частини першої етапі
20 КЦЗУ, частина 9 статті 33
КЦЗУ
пункт 5 частини першої етапі
20,стаия 26 КЦЗУ,пункт 3
ПКМУ N 787
пункт 6 частини першої етап і
20 КЦЗУ, додаток 1 до
Методики прогнозування
пункт 8 частини першої етап і
20 КЦЗУ. стаи я 40
КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ
N 444
іункт 11 частини першої
п а н і 20 КЦЗУ, пункти 5, 6
Іорядку здійснення навчання
іаселення діям у
надзвичайних
штуаціях, ПКМУ N 444
1іункт 12 частини першої
ст а п і 20 тастаи я 133 КЦЗУ
ст а п я 32, пункти 15, 16
першої ст ан і 20
ьСЦЗУ, наказ МИС N
б53, пункт 24 ГІКМУ N 253
ч астини

нв

зв

ізв

г ункт 18 частини першої
ст а п і 20 КЦЗУ, стан я 98
|<'ЦЗУ, абзац шостий пункту 4
гІорядку створення і
в икористання матеріальних
резервів для запобігання,
піквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
п риродного характеру та їх
наслідків, ПКМУ N 308
с гаи я 53 КЦЗУ

п ункт 1.1 Правил охорони
жи п я людей на водних
о(5’єктах

о

Н ош' ііі' ііші до іииііачоиїм

ННКОрИСІ іііііі х у

«Так»

іак. кіікоіілпо. дофимпно, и н ттіл д і. прпеу•••«;

«Ні»

«нв»

НІ. НО ІШКОІШНО, но лоїримішо, ПО ІіІДНОІіІДІІ« . лілоуіі" І
по шімін ж іі .оч ніл еуй'і кіл іін'іинілріонлиті (фі нічної ін оМі

«Ш Ь

НО иорстря ЛОСЯ V Oyfl l НІЛ ІЧКІІОЛІіріОІШІІІІИ (у фі НІЧНОЇ ОСОІІИ

переліку питань:

нілііріл мня)/об'» кім. піп »ісрсніря» »ься;
ііілнри» мня)/ ил об *«о-

ОПІК
Норма і іінііо-ііраноннй ак
порушено
рскш інін норми (пункт,
с т а т і)

шіиилсних порушені.
Ш ІМ О І II якого
Н О 'Н ІІІЧ С Н ІІН

Дстшіміий опис виявленої о норуиіення

норма гііипонранового акта

1.

глава 2, пункт 2.5,
розділ 111

•у •11VІІІІ/І ^
п\
ІІДІІІІ Д. 01.0012014

во/ мезахислому

*)

глава 2, пункт 2.3,
розділ 111

ПЛІ ІЬ Д. 01.0012014

з

пункт 2.28, глава 2,
розділ 111

ІІДІІІІ Д. 01.001- Іа покриття підлоги (лінолеум) не
изначемо
показники
щодо
2014
токсичності продуктів горіння та
оутворювальної здатності згідне
1Іаказ
ГОСТ
12.1.044-89
"ССБТ
Міністерства
саровзрывооласность веществ V
освіти і науки
;риалов.
І Іоменклатура
України
ізателей
и
методы
их
від 15.08.2016
№ 974

пункт 11, розділ III
3.

п. 2.16, глава 2, розділ
III

ПЛІ ІЬ Д. 01.0012014

пункт 14, розділ III

1Іаказ
Міністерства
освіти і їіауки
України
від 15.08.2016
№ 974

розкриватися,
4.

нормованою

розсуватися

-------- —----------- -------7
п. 8, розділ 11
ІІАІ1Б А. 01.001- Евакуаційні виходи з приміщення
2014
навчального закладу не в повному
обсязі забезпечені знаками ДСТУ
ISO 6309:2007 «Протипожежний
5.
захист. Знаки безпеки. Форма та
колір» (ISO 6309:1987, IDT) таї
ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета
сигнальне и знаки безопасности».
Порушення у сфері цивільного захисту
п.2
Не забезпечено працівників в
ПКМУ №1200
6.
достатній
кількості
засобами
від 19.08.2002
радіаційного та хімічного захисту.
ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
№
/

з

іі

1

2

3

(заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
Нормативне
Питання, що підлягають контролю з боку

суб’єкта господарювання

Так

Про проведення планової перевірки суб’єкта
господарювання письмово попереджено не менше
ніж за 10 календарних днів до її початку
Посвідчення на проведення перевірки та службові
посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять
перевірку, пред'явлено

/

Копію посвідчення на перевірку надано

5

1 Перед початком здійснення перевірки особами, що
здійснюють перевірку, внесено запис про
перевірку до відповідного журналу суб’єкта
господарювання (за його наявності)
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

нв нп
/

/

4

Ні

V
і/

обґрунтування
частина четверта
статті 5 ЗУ від 05
квітня 2007 р.
№ 877
частина п’ята
статті 7, стаття 10
ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877
частина п’ята
статті 7,
абзаци третій та
шостий статті 10
ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877
частина
дванадцята статті
4 ЗУ від 05 квітня
2007 р. № 877
частина перша
статті 6 ЗУ від 05
квітня 2007 р.
№ 877

8
Пояснення, зауваження або заперечення шоло проведеної
перевірки га складеного акча перевірки

Опис пояснень, зау важень або заперечень

■
■
_________________
' ~
^
Цей акі перевірки складено у нюх примірниках, один $ яких вручається керівнику (власнику
суб'єкта іосподарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС

України, посадові особи якою здійснювали захід державного нагляду (контролю)

Підписи осіб, які брали участь у перевірні

Посадові особи ДСНС України:
Державний інспектор з нагляду у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
у м. Кропивницькому га Кіровоградському районі (У_
^

—

В.О. Груснко

11осадові та/або
уповноважені особи
суб’пп а господарювання,
інші особи, присутні під
час здійснення заходу:
і посада/
(прізвище, ім'я та по батькові)

(гУ їгЛ бУ ____________
А с# ^
____________
^У
(прізвище, ім'я та по батькові)

їосада)

ІІримірник цього акта перев
/

и .4 і£ и * А^*^г>
р
( п о ^ Ь )—

« /^ »

&С

2 0 /7

року'

А
(прізвище, ім я ^ м о батькові)'

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім я та по батькові)

10

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

добровільної пожежної
ПХППОНИ
ПКМУ № 1788 Порядок і правила проведения
обов'язкового страхування
цивільної відповідальності
суб'єктів господарювання за
шкод\. яка може бути
заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибу хонебезпечні
об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на
яких може призвести до
аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного
характеру
ПКМУ № 1200 1Іорядок забезпечення
населення і працівників
формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту
засобами індивідуального
захисту, приладами
радіаційної та хімічної
розвідки, дозиметричного і
хімічного контролю
ПКМУ № 1214 Перелік об'єктів та окремих
територій, які підлягають
постійному та обов'язковому
на договірній основі
обслу гову вапню державними
аварійно-рятувальними
службами
Порядок створення і
ПКМУ № 308
використання матеріальних
резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і
природного характеру та їх
наслідків
Порядок підготовки до дій за
ПКМУ № 443
призначенням
органів
управління та сил цивільного
захисту

ПКМУ № 444

Порядок здійснення навчання
населення
діям
у

Міністрів України

2013 р. № 5 6 4

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 16
листопада
2002 р. № 1788

І Іосганова Кабінету
Міністрів України

від 19 серпня
2002 р. № 1200

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 04 серпня
2000 р. № 1214

Постанова Кабінету
Міністрів України

від 29 березня
2001 р. № 3 0 8

Постанова
Кабінету
Міністрів України

від 26 червня
2 0 13 р. № 443

Постанова
Кабінету
Міністрів України

від 26 червня
2013 р. № 4 4 4

_____
2.11

П К М У № 787

2.12

ІІКМУ № 253

2.13

ПКМУ № 11

2.14

ПКМУ № 6

2.15

ПКМУ № 729

2.16

ПКМУ № 841

3
3.1

3.2

НАПБ
Б.03.001-2004

ППБУ

надзвичайних ситуаціях
від 0 9 жов і ня
1Іостанова Кабінету
1Іорядок утворення, завдання
1 2013 р. № 7 8 7
Міністрів України
та функції формувань
цивільного захисту
від 25 березня
Постанова Кабінету
Порядок використання
;
20
0 9 р. № 253
Міністрів
України
захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони)
для господарських,
культурних та побутових
потреб
1 від 09 січня
Постанова Кабінету
Положення про єдину
2014 р .№ 11
державну систем) цивільного Міністрів України
захисту
від 09 січня
Постанова Кабінету
Про затвердження переліку
2014
р. № 6
Міністрів
України
об’єктів, що належать
суб'єктам господарювання,
проектування яких
здійснюється з урахуванням
вимог інженерно-технічних
заходів цивільного захисту
від 02 жовтня
Постанова Кабінету
Порядок організації та
2013 р. № 729
Міністрів України
проведення
професійної підготовки,
підвищення кваліфікації
основних
працівників професійних
і
аварійно-рятувальних служб
________________
Постанова Кабінету
від 30 жовтня
Про затвердження Порядку
Міністрів України
2013 р. № 841
проведення евакуації у разі
загрози виникнення або
виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та
природного характеру
Інші нормативно-правові акти га нормативні докум енти
Типові норми належності
Наказ МИС України
від 02 квітня
вогнегасників
2004 р. № 151.
зареєстрований
у М ін'юсті
України
29 квітня
2004 р.
за № 554/9153
Правила пожежної безпеки в
Україні

Наказ МВС України

від 30 грудня
2014 р. №
1417,
зареєстрований
у Мін'юсті
України
05 березня

_____________
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3.3

Правила
улаштування
систем
раннього
виявлення

Правила улаштування,
експлуатації та технічного
обслуговування систем
раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх
виникнення

Наказ МИС України

3.4

Правила
охорони життя
людей на
водних
об’єктах

Правила охорони життя
людей на водних об’єктах
України

Наказ МНС України

3.5

ПТБ

Правила техногенної безпеки
у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях,
установах та на небезпечних
територіях

Наказ МНС України

3.6

Методика
прогнозування
ХНО

Методика прогнозування
наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних
речовин при аваріях на
промислових об'єктах і
транспорті

Наказ МНС,
Мінагрополітики,
Мінекономіки,
Мінекології

3.7

Методика
спостережень

Методика спостережень щодо
оцінки радіаційної та хімічної
обстановки

Наказ МНС України

3.8

Інструкція 3
тривалого
зберігання

Інструкція з тривалого
зберігання засобів
радіаційного та хімічного
захисту

Наказ МНС України

2015 р.
за №252/26697
від 15 травня
2006 р. № 288,
зареєстрований
у Мін’юсті
України
05 липня
2006 р.
за № 785/12659
від 03 грудня
2001 р. № 272,
зареєстрований
у Мін’юсті
України
01 лютого
2002 р. за
№ 95/6383
від 15 серпня
2007 р. № 557,
зареєстрований
у Мін’юсті
України
03 вересня
2007 р. за
№ 1006/14273
від 27 березня
2001 р.
№
73/82/64/122,
зареєстрований
у Мін’юсті
України
10 квітня
2001 р. за
№ 326/5517
від 06 серпня
2002 р. № 186,
зареєстрований
у Мін’юсті
України
29 серпня
2002 р.
за №708/6996
від 16 грудня
2002 р. № 330,
зареєстрований
у Мін’юсті
України

II

1. 0

Інструкція
що ю

Інструкція щодо \ гримання
захисних спору і цивільної
оборони у мирний час

>гримання
МХИСПИХ
споруд

3.10

Правила
надання
технічних умов

Правила надання технічних
умов до інженерного
забезпечення об’єкта
будівництва щодо пожежної
та техногенної безпеки

3.11

План
реагування
радіаційні
аварії

План реагування на радіаційні
аварії

на

3.12

ДБН
В. 1.1-7-2002

3.13

ДБІІ В. 1.2-42006

Т и

ПАЇ ІБ
В .01.0572006/200

Державні будівельні норми.
Захист від пожежі. Пожежна
безпека об'єктів будівництва
Державні будівельні норми.
Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної
оборони)
Правила пожежної безпеки в
агропромисловому комплексі

04 береїм я
2 ІЛ 1 р и
№ 179 7500
і
і.
ВІЛ “ /Н И Л И *
Наказ МІ К України
1 2006 р № 65).
тареєстрі «вимий
! у Міи’кк II
і України
] 02 листопад«
! 2006 р .
іа№ 1180 13054
від 14
Наказ Міністерства
листопада
оборони України
2013 р. № 7 7 1 ,
зареєстрований
\ Мін'юсті
України
22 листопада
2013 р. за
№ 1988/24520
від 17 травня
1Іаказ
Держа і омрегуліовап ня. 2004 р.
№ 87/211.
МИС
зареєстрований
у М ін'юсті
України
10 червня
2004 р.
за № 720/9319
Наказ Держбуду
від 03 грудня
України
2002 р. № 88
Наказ Мінбуду
України

від 04 серпня
2006 р. № 274

1Іаказ
Мінагрополігики.
МИС

2006 р.

від 04 грудня
№ 730/770,
зареєстрований
у Мін'юсті
України
05 кві і ня
2007 р.
за № 313/13580

