ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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АКТ №
складений за результатам и проведення планової (позапланової) перевірки щ одо
додерж ання суб'єктом господарю вання вим ог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пож еж ної безпеки

Коломийська ЗОШ /- /// ступенів № 6 імені Героя України Тарас
Сенюка_____________________________________________________
(найменування/місце знаходження суб'єкт а господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або
прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 20560365
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),
м. Коломия, вул. Леотовича, 1 4 _________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкт а господарювання, номер телефону, ф аксу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі та споруди Коломийської ЗОШ /- /// cm. № 6 імені Героя
України Тараса Сенюка в м. Коломия, вул. Леотовича, 14
(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 об’єкт органів державної влади
Загальна інформація про проведення перевірки:
Розпорядчий докум ент щодо здійсню ваної перевірки
Наказ від 27 березня 2018 р. № 107

Тип здійснюваної перевірки
0 планова

Посвідчення на перевірку №3060 від 10.04.2018 р.

□ позапланова

Строк проведення перевірки
10
число

Початок перевірки
04
2018
місяць
рік

13.00
години

20
число

Завершення перевірки
04
2018
місяць
рік

15.00
години

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: Провідний інспектор
Коломийського МРВ Управління ДСНС в області лейтенант служби цивільного
захисту Федуник Назар Романович_______________________________________________
( н а й м е н у в а н н я о ргану Д С Н С України, посада, прізвищ е, ім ’я та побатькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /
фізична особа підприємець: Директор Семенюк Лідія Василівна_____
(посада, прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Інші особи: Завідувач господарства Луканюк Галина Василівна

_______________

(п осада, прізвище, ім ’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Планова

Позапланова
□ Не було взагалі
0 Була в період з 02.10.2017 по 06.10.2017
Акт перевірки від 06.10.2017р. №481

□ Не було взагалі
0 Була в період з
Акт перевірки від

ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірки
№ з/п

П итання, що п ідлягаю ть перевірці

1"ак Ні НВ н п

Н орм ативне обґрунтування

Ч астина І. Забезпечення пож еж ної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки
1.1

Наявність на об'єкті розпорядчих
документів та інф орм аційних покаж чиків з
питань пож еж ної безпеки

1.2

На підприємстві створено СПБ

1.3

На підприємстві створено добровільну
пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ

+

пункт 12 розділу II ППБУ

1.4

Забезпечення вивчення правил пож еж ної
безпеки та проведення виховної роботи,
спрям ованої на запобігання пожежам

+

пункти 1 7 - 1 9 розділу II
ППБУ

+

2. У будівництві та на виробництві застосовую ться
матеріали та речовини з визначеними показниками
щодо пож еж ної небезпеки
3. Забезпечено дотрим ання працівниками об'єкта
встановленого протипож еж ного режиму

+

+

4. Наявність декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарю вання вимогам
законодавства з питань пож еж ної безпеки
5. П роведено інструктажі та проходж ення навчання
з питань пож еж ної безпеки

пункти 2 - 8 , 10 розділу 11
ППБУ

+

пункт 9 розділу II ППБУ

пункт 11 розділу II ППБУ

+

+

пункт 14 розділу II ППБУ

пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
пункти 15, 16, 20 розділу II
ППБУ

з
6. Забезпечено протипож еж ний стан утримання
території

пункти 1.1 - 1.21 глави 1
розділу III ППБУ

+

7. Забезпечено протипож еж ний стан утрим ання
будівель, прим іщ ень та споруд

+

8. Забезпечено протипож еж ний стан утримання
ш ляхів евакуації і виходів

пункти 2.1 - 2 .2 2 глави 2
розділу III ППБУ
пункти 2.23 - 2.37 глави 2
розділу III П П БУ

+

9. Стан утрим ання інж енерного обладнання

9.1

Е лектроустановки (м ож ливість їх
застосування, м онтаж , наладка та
експлуатація) відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

9.2

Системи опалення та теплові мережі
відповідаю ть протипож еж ним вимогам
стандартів, будівельних норм та інш их
норм ативних актів

+

пункти 2.1 - 2.18 глави 2
розділу IV ППБУ

9.3

С истеми вентиляції і кондиціонування
повітря відповідаю ть протипож еж ним
вимогам норм

+

пункти 2 .1 8 - 2.27 глави 2
розділу IV ППБУ

9.4

Газове обладнання відповідає
протипож еж ним вимогам норм

+

пункти 4.1 - 4 . 4 глави 4
розділу IV ППБУ

9.5

Систем и каналізації та см іттєвидалення
відповідаю ть т а експлуатую ться відповідно
до вим ог протипож еж них норм

+

пункти 3.1 - 3.5 глави 3
розділу IV ППБУ

+

пункти 1.1 - 1.24 глави 1
розділу IV ППБУ

10. Н аявність та утрим ання автом атичних систем протипож еж ного захисту, засобів зв'язку

10.1

10.2

Будівлі, прим іщ ення та споруди обладнані
автом атичним и системам и
протипож еж ного захисту (систем ами
пож еж ної сигналізації, автоматичним и
системам и пож еж огасіння, системами
оповіщ ення про пож еж у та управління
евакую ванням лю дей, системам и
протидим ного ^захисту, системам и
централізованого пож еж ного
спостереж ення) (далі - А С П З), засобам и
зв'язку відповідно до чинних норм ативноправових актів

+

пункти 1.1 - 1.6 глави 1
розділу V ПГІБУ

+

пункт 1.4 глави 1 розділу V
П П БУ

!■

АСПЗ обслуговую ться відповідно до вимог
норм ативно-правових актів.

11. Н аявність та утрим ання систем протипож еж ного водопостачання

11.1

Системи зовніш нього протипож еж ного
водопостачання, насосні станції
відповідаю ть та експлуатую ться відповідно
до протипож еж них вим ог

11.2

У лаш тування т а утрим ання внутріш нього

пункти 2.1. 2.3 глави 2
розділу V ППБУ

f

+

пункт 2.2 глави 2 розділу V

4

протипожежного водогону, КІЛЬКІСТЬ ВВОДІВ
у будівлю, витрати води на внутрішнє
пожежогасіння та кількість струмин від
пожежних кранів відповідає вимогам
будівельних норм
12. Н аявність та утрим ання підрозділів
добровільної, від ом ч ої та м ісцевої пож еж ної
охорони, пож еж ної техн іки та первинних засобів
пож еж огасіння

П П БУ

+

13. Д отрим ання вим ог п ож еж ної безпеки під час
збирання, переробки та зберігання зернових і
грубих кормів
14. Д отрим ання вим ог п ож еж н ої безпеки під час
проведення вогневих, ф арбувальних та будівельном онтаж них робіт

пункт 7 розділу І, пункт 12
розділу II, пункти 3.1 3.26
глави 3 розділу V ППБУ,
статті 6 1 - 6 3 КЦЗУ________
пункти 8.1.1 - 8 .5 .1 8 НАПБ
В .01.057-2006/200

+

розділ VII ППБУ

14.1

Н ове будівництво, реконструкція,
переоснащ ення, реставрація та капітальний
рем онт прим іщ ень, будинків, споруд
здійсню ю ться на підставі проектної
докум ентації, яка затвердж ена у
встановленом у порядку

14.2

Заходи п ож еж ної б езпеки при підготовці та
проведенні зварю вальних та інш их
вогневих робіт відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

+

пункти 1.1 - 1.5 глави
розділу VIT ППБУ

14.3

Заходи п ож еж ної б езпеки при підготовці та
проведенні ф арбувальних робіт
відповідаю ть вим огам норм ативних
д окум ентів

+

пункти 2.1 - 2.28 глави 2
розділу VII ППБУ

14.4

Заходи п ож еж ної безпеки при підготовці та
проведенні робот з м астикам и, клеями та
інш ими подібним и горю чим и речовинами
й м атеріалам и відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

+

пункти 3 .1 - 3.9 глави З
розділу VII ППБУ

14.5

Заходи п ож еж ної безпеки при підготовці та
проведенні будівельно-м он таж них робіт
відповідаю ть вим огам норм ативних
докум ентів

+

пункти 4.1 - 4.48 глави 4
розділу VII ППБУ

Заходи пож еж ної безпеки у
проектній д окум ентації щодо
застосування пож еж но-технічної
класиф ікації відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

4-

пункт 2 частини перш ої
статті 67 КЦ ЗУ , пункти 2 .1
2.19 ДБН В .1.1.-7

14.5.1

14.5.2

Заходи п ож еж ної безпеки у
•проектній докум ентації щодо--------обм еж ення пош ирення пожежі між

пункт 21 розділу 11 ППБУ

пункт 2 частини перш ої
статті 67- КЦ ЗУ, пункти 3 .1
3.5 ДБН В .1 .1.-7

5

будинкам и відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

14.5.3

Заходи п ож еж ної безпеки у
проектній д окум ентації щодо
обм еж ення пош ирення пожежі в
б удинках відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

+

пункт 2 частини першої
статті 67 КЦ ЗУ, пункти 4.1 4.42 ДБН В.1.1-7

14.5.4

Заходи п ож еж ної безпеки у
проектній д окум ентації щодо
забезпеченн я безпечної евакуації
лю дей відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

+

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

14.5.5

Заходи пож еж ної безпеки у
проектній докум ентації щодо
забезпеченн я гасіння пожежі та
проведення пож еж но-рятувальних
роб іт відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

+

пункт 2 частини перш ої
статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 6.16 ДБН В.1.1-7

14.5.6

Заходи п ож еж ної безпеки у
проектній докум ентації щодо
основних інж енерно-технічних
засобів захисту від пожежі
відповідаю ть вимогам
норм ативних докум ентів

+

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

*

Ч а с т и н а II. З а б е зп е ч е н н я т е х н о ге н н о ї б езп ек и т а за х и с ту н а с е л е н н я і те р и т о р ій від
н а д зв и ч а й н и х си ту ац ій

+

пункти 1 4 1Іереліку
об'єктів, що належать
суб'єктам господарю вання,
проектування яких
здійсню ється з урахуванням
вим ог інж енерно-технічних
заходів цивільного захисту,
П К М У № 6, підпункт 1.9
Д БН В. 1.2-4-2006

+

пункт 3 Порядку
ідентиф ікації та обліку
об'єктів підвищ еної
небезпеки. ПКМ У № 956

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів
підвищ еної небезпеки

+

пункт 9 частини перш ої
статті 2(1 КЦЗУ. Порядок
декларування безпеки
об'єктів підвищ еної
небезпеки ПКМ У № 956

4. П роведено обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарю вання

+

пункт 1 П орядку проведення
обо в'яз ко во го страху ва н ня

1. Виконання вим ог інж енерно-технічних заходів
на об'єктах, проектування яких здійсню ється з
урахуванням інж енерно-технічних заходів
цивільного захисту

2. Проведено ідентиф ікацію об'єкта підвищ еної
небезпеки

6
цивільної відповідальності,
П К М У № 1788, пункт 4.9.5
ПТБ
5. Розроблено планів л окал ізац ії т а ліквідації
наслідків аварій на об 'єктах підвищ еної небезпеки

+

пункт 10 частини перш ої
статті 20, пункт 2 частини
перш ої статті 130 КЦЗУ,
стаття 11 ЗУ № 2245

6. Забезпечено працівників об'єкта засобам и
колективного та індивідуального захисту

+

пункт 2 частини перш ої
статті 20 КЦЗУ, ПКМ У №
1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ

7. Розм іщ ено інф орм ацію про заходи безпеки та
відповідну поведінку населення у разі виникнення
аварії

пункт 3 частини перш ої
статті 20 КЦЗУ

+

8. О рганізація та забезпечення евакуаційних заходів

+

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

9. С творено об'єктові ф орм ування цивільного
захисту та необхідну для їх ф ункціонування
м атеріально-технічну базу, забезпечено готовність
таких ф орм увань до дій за призначенням

+•

пункт 5 частини першої
статті 20, стаття 26 КЦЗУ,
пункт 3 ПКМ У № 7 8 7

+

пункт 6 частини першої
статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до
М етодики прогнозування

+

пункт 8 частини першої
статті 20 КЦ ЗУ, стаття 40
К Ц ЗУ , ГІКМУ № 443, ПКМУ
№ 444

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

+

пункт 1 1 частини першої
статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6
П орядку здійснення навчання
населення діям у
надзвичайних ситуаціях,
Г1КМУ № 444

13. Забезпечення аварійно-рятувального
обслуговування суб'єктів господарю вання

+

пункт 12 частини першої
статті 20 та стаття 133 К11,3У

+

стаття 32, пункти 15. 16
частини перш ої статті 20
КЦ ЗУ , наказ М Н С № 653,
пункт 24 ПКМ У № 253

+

пункт 18 частини першої
статті 20 КЦЗУ, стаття 98
КЦ ЗУ ,
абзац
четвертий
пункту 3 Порядку створення
та
використання
матеріальних резервів для

10. Створено диспетчерську служ бу на об'єкті
підвищ еної небезпеки
11. Здійснено навчання працівників з питань
цивільного захисту, у том у числі правилам
техногенної безпеки

14. Забезпечення дотрим ання вим ог законодавства
щодо створення, зберігання, утрим ання, обліку,
використання та рекон струкц ії захисних споруд
цивільного захисту

15. С творено об'єктовий м атеріальний резерв для
запобігання та ліквідац ії наслідків надзвичайних
ситуацій
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запобігання
і
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій, ПКМ У № 775
16. В провадж ено на об'єкті підвищ еної небезпеки
автом атизованих систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та систем оповіщ ення та
забезпечено їх працездатність

+

стаття 53 КЦЗУ

17. Забезпечено виконання вим ог законодавства
щодо охорони життя лю дей на водних об'єктах

+

пункт 1.1 Правил охорони
життя людей на водних
об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань
«Т ак»
«Н і»
«Н В »
«Н П »

- так, виконано, дотрим ано, відповідає, присутнє;
- ні, не виконано, не дотрим ано, не відповідає, відсутнє;
- не вим агається від с у б ’єкта господарю вання (ф ізичної особи - підприєм ця)/об'єкта,
що перевіряється;
- не перевірялося на с у б ’єкті господарю вання (у ф ізичної особи - підприєм ця)/ о б ’єкті.

Опис виявлених порушень
№
п/п

Н орм ативний акт, вимоги якого порушено
Д етальний опис виявленого порушення
позначення
реквізити норми
нормативного акту
проведено
вогнезахисне
обробляння
пож еж ної Н е
п.2.5, глава 2 розділу П равил
безпеки
в
У країні д ерев’яних конструкцій горищ будівлі та
III
будівлі котельні.
затвердж еного
наказом
М ВС
від
30.12.2014р. № 1417
пож еж ної П рим іщ ення будівель не обладнано системою
п. 1.2, глава 1 розділу П равил
безпеки
в
У країні протипож еж ного захисту.
V
затвердж еного
наказом
М ВС
від
30.12.2014р. № 1417
підвішування
світильників
пункт 1.18, розділу IV П равил
пож еж ної Допущено
безпеки
в
Україні безпосередньо на струмопровідні проводи та
експлуатація їх зі знятими ковпаками..
затвердж еного
наказом
М ВС
від
30.12.2014р. № 1417
п.1.18 розділ IV
П равил
пож еж ної Д опущ ено використання тим часової
безпеки
в
У країні електромереж і.
затвердж еного
наказом
М ВС
від
30.12.2014р. № 1417
п.3.12,
П равил
пож еж ної Н а пож еж них щ итах не вказані порядкові
розділу V
безпеки
в
Україні номери та номери телефону для виклику
пож еж но-рятувальних підрозділів.
затвердж еного
наказом
М ВС
від
30.12.2014р. № 1417,
Н аказ М ВС
п.4. розділ II
П равил
пож еж ної В прим іщ ення кабінетів та класів не вивішено
безпеки
в
Україні інструкції про заходи пож еж ної безпеки
................................. -................................. - -
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затвердж еного
наказом
М ВС
від
30.12.2014р. № 1417
7.

п. 5 розділу II

П равил
пож еж ної
безпеки
в
Україні
затвердж еного
наказом М ВС № 1417

Не розроблено згідно вимог плани евакуації
на випадок пожежі

ПЕРЕЛІК питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
№

з/п
1

Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта
господарювання
Про проведення планової перевірки суб'єкта
господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10
календарних днів до її початку

Так

Ні

нп

НВ

+
.

2

Посвідчення на проведення перевірки та службові
посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку,
пред'явлено

+

Копію посвідчення на перевірку надано

+

3

4

5

Перед початком здійснення перевірки особами, що
здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до
відповідного у 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

..

_

Н орм ативне
о б гр у н ту в а н н я
частина четверта
статті 5 ЗУ під 05
квітня 2007 р. №
877
частина п'ята стаїті
7, стаття 10 ЗУ від
05 квітня 2007 р. №
877
частіша п'я та статті
7, абзаци третій та
шостий статті 10 ЗУ
від 05 квітня 2007 р.
№ 877
части на дванадцята
статті 4 ЗУ від 05
квітня 2007 р. №
877
частина перша
е т а п і 6 ЗУ під 05
квітня 2007 р. №
877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та
*
складеного акта перевірки

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Дей акт перевірки складено у двох прим ірниках, один з яких вручається керівнику (власнику)
суб ’єкта господарю вання або уповноваж еній ним особі, а другий - залиш ається в органі ДСНС
У країни, посадові особи якого здійсню вали захід держ авного нагляду (контролю ).

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику)
суб'єкта господарю вання або уповноваж еній ним особі, а другий - залиш ається в органі ДСНС
України, посадові особи якого здійсню вали захід держ авного нагляду (контролю ).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу ДСНС України:
Провідний інспектор
Коломийського МРВ
УДСНС України в област і
лейтенант служ би ЦЗ _________

/^ р
— ■=\ ~

^

—

.....................

3

Федуник Назар Романович ________________

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення заходу:
Примірник цього акта перевірки отримано « Ю »
Директ ор Коломийської
ЗОШ І-І11 ст. № 6 ______________________
(посада)

уХь
______________
(підпис)

О Т________ 20 ^

р.:

Семенюк Лідія Василівна _________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими
та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта перевірки

