УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЛОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
смт.Воловець вуя. Пушкіна, 89100 тел. 2-40-73; 2-44-98,

факс 24-0-71, vovrdaug@ukr.net

07.07.2017 №01-20/293

ЄДРПОУ 40056237

На№

від

Воловецький РВ УДСНС
у Закарпатській обл асті

Відділ освіти райдержадміністрації повідомляє, що в результаті
реорганізації Щербовецьку ЗОШ І ступеня приєднано до Жденіївської ЗОНІ
І-ІІІ ступенів.

Начальник відділу освіти

Н.Шутка

Д С Н С У країни
УПРАВЛІННЯ Д Е Р Ж А В Н О Ї С Л У Ж Б И У К Р А ЇН И
З Н А Д З В И Ч А Й Н И Х С И Т У А Ц ІЙ У З А К А Р П А Т С Ь К ІЙ О Б Л А С Т І
(У Д О ЗС У країни у Закарпатській області)

Воловепькнй районний відділ
вул. Залізнична. 55, смт. Воловень. 89100. тел/факс 2-48-57
Л'еЬ: 1іПр://Яг\ут».;ек-тю.аоу.ші код СДРПОУ38035930 І£-пміІ: РіЬ-УОІОУСС ч икг.леї

«05» травня 2018 року

АКТ
№ 19
складений за результатами провеленнм планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки
Ж деніївської загальноосвітньої школи МИ ступенів
(шймеиування/місиезнаходжсння суб’єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого
підрозділу) або припише.

Воловецький район, смт. Ж денісво. вул. Шевченка, 13$
(ім’а та по батькові місце проживання фізично! особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 22098910.
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)
Закарпатська область. Воловепькнй район, смт. Ж денієво, вул. Шевченка, 135.
(місцезнаходжсиш/'місие приживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронно! пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення Ж деніївської загальноосвітньої
школи 1-111 ступенів, за адресою: Воловепькнй район, смт. Ж денієво. вул.
Шевченка. 135
<назва об’єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику су б ’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного
ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безпеки: Об’єкт органів влади.
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Загальна інформація про проведення перевірки:
Тип здійснюваної перевірки
Розпорядчий документ шоло здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 113, виданий ДСНС України у □ планово;
Закарпатській області.
V позапланова____
Посвідчення на перевірку від 24.04.2018 N5 03/26/1494

Строк проведення перевірки:
Заверізіенпя перевірки
Початок перевірки
12
2018
05
05
00
09
2018
05
02
години
місяць
години хвилини число
рік
місяць
_ _ Е ІЇ___
число

00
хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Воловецькин РВ У ДСНС України у Закарпатській області
(найменуванні органу ДСНС України)

Головний Інспектор, лейтенант служби ЦЗ Шперик Свгсн Володимирович
(шкала, прізвище, ім'ї та по батькові)

Провідний інспектор, лейтенант служби ЦЗ Трофіл Анатолій Володимирович
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи су б ’єкта господарювання (о б ’єкта перевірки)/
фізична особа-підприсмеїіь
Директор: Далекорей Іван Васильович
(посада, прізвище, ім'а та по батькові)

інші особи:
(посада, прізвище, Ім’а та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Позапланова

Планова
□ не була

V була

□ Період проведення
по
р.
Акт перевірки від
№ □□□□
Розпорядчий документ від
Ае □ □ □ □ виконаний □ . не виконаний □

убула у період з 06.11Л017 по 10.11.2017 р.
розпорядчий документ від 20.09.2017 р. №643-р
посвідчення на перевірку від 26.10.2017 р.
А» 03/26/3786 виконаний □ , не виконаний
у

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки
Лі
з/п

Питання що підлягають перевірці

Так

Ні

пв

нп

Нормативне
обгрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Оріанізяційні заходи щодо забезпечений
пожежної безпеки
1.1
и

Пианисту на об'єкті рошорклчмх документи щ
інформаційних покажчиків з нитону пожежної
безпеки
На підприємстві створено СТІК

пункти 2-8. 10 розлілу
п’ п п ь у

+
+

пункт 14 розділу II
ППБУ

3

З
Л»
з/п

Питанпя, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

Нормативне
обгрунтування

нп

На підприємстві створено добровільну пожежну
охорону т* утворено гюжежно-риту аильниМ
ПІДРОЗДІЛ
Забезпеченії» винчения правил пожежної безпеки
тв проведені» виховної робота, спрямованої на
ідпобігшига пожежам

+
+

пункти 17-19 розділу
11 ППБУ

2. У будівництві та на виробництві
застосовуються матеріали та речовини з
віпначеннми показниками щодо
пожежної небезпеки
3. Забезпечено дотримання працівниками
об'єкта встановленою протипожежною
режиму
4. Наявність декларації відповідності
матеріально-технічної
бази
суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
5.П роведено інструктажі та проходження
навчання з низань пожежної безпеки
6. Забезпечено протипожежний стан
утримання території

+

пункт 9 роїділу 11
ППБУ

1.3

1.4

пункт

12 розділу II

ППБУ

пункт 11 розділу II
ППБУ

+
♦

+
+

7. Забезпечено протипожежний стан
утримання будівель, приміщень га споруд

+

8. Забезпечено протипожежний стан
утримання шляхів евакуації і виходів

+

пункти 2 ,4 .5
статті 57 КЦЗУ

пункти 15, і 6
роїділу II ППБУ
пункти 1.1-1.21
глави 1 розділу III
ППБУ
пункти 2.1-2.22
глави 2 роїділу Ш
ППБУ
пункти
2.23-2-37
глави 2 розділу III
ППБУ

9. Стан утримання інженерного обладнання
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

Електроустановки (можливість їх застосуванні!,
монтаж, нолдджа тв сксплупгпшів) віліювідикт.
вимогам нормкзнвши документів
Системи опаленім та теплові
мережі
аілповіллктгь
протипожежним
вимогам
стандартів, будівельних норм тії інших
пормвгишінх актів
Системи ВЄМТШШШЇ і конлмшонувшші повітря
відповідаюIV протипожежним вимогам норм
Газове обладнання відновиш протипожежним
вимолім іюрм
Системи
каналізації
та сміттгаишісішв
відповідають тв свсплувтутотьса відповідно до
вимог прати пожежних норм

+
+

+

пункти 1.1-1.24
глави 1 розділу IV
ППБУ
пункти 2.1-2.18
глави 2 розділу IV
ППБУ
пункти
2.18-2.27
главк 2 розділу IV
ППБУ
пункти 4.1-4.4 глави 4
розділу IV ППБУ
пуиктн 3.1-3.5 глави 3
розділу IV ППБУ

*
♦

10. Паявнісіь та утримання автоматичних систем протииожежмоіо tauter), засобів зв’язку
10.1

Будівлі, приміщенні та споруди обладнані
автоматичними системами протмножевтоіо
захисту (системами пожежної снтналізшії.
автоматичними
системами
пожсжогвсіша.
системами оііовіїнснти про іюжсвгу тв
упривліннв свакуюваннвм .нолей, системами
пропіднмншо
захисту.
системами
ііе іг ф о л іт о в ш іо ю
пожежного спостереження 1
(латі - АСГП), засобами зв'язку відповідно до
чинних нормативно-правових актів

4

пункти 1.1-1.6 глави 1
розділу V ППБУ

4

г

\

4
№
і/п

Питяпня. иіо підлягають перевірці

10,2

АСПЗ обсл>товукггьсв іілпошдіт до нммог
ниршпинію-правових актів

Тяк

Ні

ІІВ

НП

Нормативне
обгрунтування
пункт 1.4 глави
розділу V НИВУ

II. Наявність та утримання сяггем прогипожежного водопостачання
Системи
ювшшньою
протипожежного
їм
+

1

пункти 2.1, 2.3 глави
2 розділу V ППБУ

водопостачання. насосні етапнії відповідають га
експлуатуються відповідно до протипожежних

ІИШІ
112

Улаштуванні та утриманні внутрішнього
протипожежного водогону, кількість медіа у
будівлю,
виграти
води
на
внутрішнє
пожежогасінні та кількість струмпн віл
пожежних
кранів
віллокідвг
кнмогам
будівельних норм

12. Наявність та втримання підрозділів
добровільної, відомчої та місцевої пожежної
охорони, пожежної іехнікн га первинних
іасобів пожежогасіння
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під
час збирання, переробки та зберігання
зернових і грубих кормів
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під
час проведення вогневих, фарбувальнях та
будівельно-монтажних робіт
14.1

14.2

143
14.4

14.5

пункт 2.2 глави 2
ро зоїлу V ГЇПБУ

+

+

♦ .

пункт 7 розділу 1.
пункт 12 розділу II.
пункти 3.1-3-26 глави 3
розділу V ППБУ,
ст*тті'бІ-63 КШУ
пункти К.1.1 - * 5 18
НЛПБВ.01.0572006С00
розділ VII
ППБУ

•і

Нове
будівництво,
реконструкції,
псрсосішшсині. реставрації та капітальний
ремоіп
приміщень.
будинків.
споруд
хдійснкінттьсі на підставі проектної документації,
вкл татверджена у встановленому поралку
Заходи пожежної безпеки при підготовиі та
проведенні ■варювальних та інших вогневих
робіт вінповідають вимогам нормативних
документі»
Заходи пожененої безпеки при підготовці тв
проведенні фарбувальник робіт шілловідають
вимогам іюрмагнвних документів
Заходи пожежно! безпеки при підготовці їв
проведенні робот і мастиками, клеами та іншими
подібними
горючими
речовинами И матеріалами виповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при тлгоіовш тв
проведенні
будівельно-монтажних
робіт
відповідають вимогам нормативних документів

‘

пункт 21 рощілу II
ППБУ

пункти 1.1-1.5 глави 1
роїлілу VII ППБУ

♦

пун к т и 2.1-2-28 глави 2
роїлілу VII ППБУ

♦

пункти З.І-3.9 глави 3
розділу VII ППБУ

-

пункти 4.1-4.48 глави 4
розділу VII ППБУ

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки га
захисту населення і територій віл надзвичайних ситуаиій
1. Виконання вимог інженерно-технічних
заходів на об'єктах, проектування яких
здійснюється з урахуванням інженернотехнічних заходів цивільного захисту

♦

иункти 1-4 Переліку
об'єктів, ию шиеасать
суб'єктам
іосподврюваїшв.
проектування
ікііх

ІДІЙСІІЮГТЬСІ

1

урахуванні«
вимог
інженерно- технічних
заходів
цивільного
захисту. ПКМУ * 6.
підпункт 1.9 ДБН В. 1.2-

5

5
м
},п

„
Питании. ШО підлягають перевірці

т

Тяк

2. Проведено
ідентифікацію
підвищеної небезпеки

об'єкта

3. Здійснено
декларування
об’єктів підвищеної небе тек и

безпеки

Ні

нв
+

+

4. Проведено обов'язкове страхування
цивільної
вініовідяльноггі
суб’єктів
господарювання

*♦

5. Розроблено
плани
локалізації та
ліквідації наслідків аварій на об’єкта*
підвищеної небезпеки
6. Забезпечено
працівників
об'гктя
засобами колективного та індивідуального
захисту

+

7. Розміщено інформацію про заходи
безпеки та відповідзіу поведінку населення у
разі виникнення аварії
8. Організація
за
евакуаційних заходів

+

забезпечення

+

9. Створено
об’єктові
формування
цивільного захисту та необхідну для їх
функціонування матеріально-іехнічну базу,
забезпечено пповнісп. таких формувань до
дій за призначенням
10, Створено лмсиегчерську службу на
об’єкті підвищеної небезпеки
+

12. Проведено об'єктові тренування
навчання з пиіань цивільної<> захисту

+

і

ІЗ. Забезпечення аварійно-ряту вальної о
обслуговування суб’єктів господарювання
14. Забезпечення

дотримання

вимог

+

.+

Нормативне
обгрунтування
4-2006

пунп

3

Пораджу

ідентифікації та обліку
об'єкті»
шданшенго
небезпеки. ПКМУ№956
пункт Ч частини першої
статті 20 КЩУ,
Порадок ісклкруванні
безпеки
об’єкті»
ІШ1»ИШСІЮГ нсбсіпскм
ІІКМУ .4« 456
пункт
1
Порклку
проведенім
обов'язкового
страхування шильної
млловиишьиасті.
ПКМУ *617М.
ггунгг 4.9.5 ПТБ
пункт
10
частини
першої статті 20. пункт
2 частин и першої статті
130 КЩУ.
стала II ЗУ 2«і 2245
пункт 2 частини першої
сіигіі 20 КЦЗУ,
ІІКМУ 7* 1200,
пункти 43. 4.6 ПТВ
пункт 3 частини першої
сталі 20 КЩУ
пункт 4 частини першої
статті 20 КЦЗУ.
частими 9 статті 33
КЦЗУ
пункт 5 частини периюі
статті 20. стала 26
КЦЗУ.
пункт 3 ІІКМУ Мг 787

4-

II. Здійснено навчання працівників з
низань цивільного захисту, у тому числі
правилам техногенної безпеки

нп

пункт 6 частини першої
сіаггі 20 КЦЗУ.
додаток 1 до Методики
прогнозування
пункт Я частини першої
сталі 20 КЩУ.
стала 40 КЩУ.
ІІКМУ .Чо443.
ПКМУ X; 444
пункт
11
частіш
першої сталі 20 КЩУ.
пункти 5, 6 Порядку
здійсненна
ішачоїтв
населення
діам
у
ішддішчоАкнч ситувнівч.
ПКМУ №444
пункт
12
частини
першої статті 20 та
стяли 133 КЦЗУ
. стали 32. пункти 15. 16

6

г

6
№

Питання, шо підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

Нормативне
обі реагування
частини першої статті
20 КШУ. нош МНС
№633.
пункт 24 ІЇКМУЛ* 233

законодавства щодо створення, зберігання,
утримання, обліку, використання їв
реконструкції захисних споруд пивільного
захисту
15. Створено об'тктовнй матеріальний
резерв для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій

16. Впроваджено па об’єкті підвищеної
небезпеки
автоматизовану
систему
раннього виявлення надзвичайних ситуацій
та систему оповіщення та забезпечено їх
працездатність
17. Забезпечено
виконання
вимог
законодавства щодо охорони життя людей на
водних об’єктах

н п

♦

♦

пункт
IX
частини
першої стктті 20 КЦЗУ.
стаття ОХКШУ.
в о ш і шостих пункту 4
Порядку створення і
використання
матеріальних резерві»
для
запобігання,
ліпідами надіаичаЯннх
ситуацій ттяипєезшшо 1
природної о характеру
та
їх
наслідків.
І1КМУ >ч 308
стипа 53 КЦЗУ

пункт
1.1
Правил
охорони життя людей НВ
водних об'єктах

Пояснения до позначень, використаних у переліку питань:
«Г ак»
« Н і»
«Н В »
«Н П »

~ так. виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
ні. ие виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
ие вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця Уоб' «ста. шо перевіряється.
~ не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об’єкті.

ОПИС
виявлених порушень

ЛІ і/іі

1.

2.

Нормативно-правовий акт. вимоги
якого порушено
реквізити
позначення
нормативно-правової о
норми
акти
(пункт,
стаття)
п.2 Розділу
Наказ Міністерства
11
внутрішніх справ
України № 1417 від
30.12.2014 р. «Про
затвердження Правил
пожежної безпеки в
Україні», чинний з
10.04.2015р. (далі - Наказ
МВС України № 1417
від
30.12.2014р.)
п.3 Розділу
Наказ МВС України №

Детальний опис виявленого порушення

Не визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення
пожежної безпеки, не призначено відповідальних за
пожежну безпеку окремих приміщень, технологічного та
інженерного устаткування, а також за утримання й
експлуатацію засобів протипожежного захисту. Обов’язки
щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання й
експлуатацію засобів протипожежного захисту не
відображено у посадових інструкціях, обов’язках,
положеннях.

На об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією

7

r

/

II

1417 від
30.12.2014 р.

3.

i i y t u n 10

4.

n .4 Р о зд іл у
II

5.

iu5 Р о зд іл у
II

Наказ МВС України №
1417 під
30.12.2014 р.

6.

п .8 Р о зд іл у
II

Наказ МВС України №
1417 від
30.12.2014 р.

проведення
навчання керівного
складу та фахівців,
діяльність яких
пов'язана з організацією
і здійсненням заходів з
питань цивільного
захисту, затвердженого
Постанова кабінету
Міністрів України від
23.10.2013 № 819.
Наказ МВС України №
1417 від
30.12.2014 р.
П о р яд о к

тошо) не встановлено протипожежний режим, який
включає:
порядок утримання шляхів еваку ації;
порядок використання побутових нагрівальних приладів;
порядок огляду й запізнення приміщень після закінчення
роботи;
порядок проходження посадовими особами навчання й
перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також
проведення з працівниками протипожежних інструктажів
та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням
відповідальних за їх проведення;
порядок організації експлуатації і обслуговування наявних
засобів протипожежного захисту;
порядок дій у разі виникнення пожежі.
Відповідальним особам за протипожежний стан та
цивільний захист не пройдено відповідне навчання в
спеціалізованій організації з отриманням посвідчення
про його проходження.

Для кожного приміщення школи не розроблено, не
затверджено та не вивішено на видному місці інсгрукції
про заходи пожежної безпеки. У цих інструкціях мас бути
вказано:
категорію приміщення з внбухопожежиої та пожежної
небезпеки (для виробничих, складських приміщень та
лабораторій);
вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
порядок утримання приміщень, робочих місць;
порядок прибирання робочих місць,;
порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення
в пожежобешечннй стан приміщень та робочих місць,
закриття приміщень після закінчення роботи;
обов'язки талії працівників у разі виникнення пожежі.
Не розроблено і не вивішено на видимих місцях плани
(схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Не
розроблено та не затверджено інструкцію, шо визначає дії
персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої
евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку
проводити практичні тренування всіх задіяних
працівників.
Територію школи, а також будинки, споруди, приміщення
не забезпечено відповідними знаками безпеки. Знаки
безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення
повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
(ISO 6309:1987. IDT) та ТОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвега

8
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г
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ПЕРЕЛІК
питань шодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)
№
і/п
1

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

2

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

3

Копію посвідчення на перевірку надано

Так

Ні

НВ

нп

+

+
|7І

4

5

Перед початком здійснення перевірки особами, шо
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 с підставою для здійснення такої
перевірки

і

+

Норма лі вис
обгрунтування
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

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного акта перевірки
№
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

10

10

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику
(власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід
державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці
Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
Воловецького РВ
УДСНС України у
Закарпатській обл.

Шперик Є.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

Провізний інспектор
Воловецького РВ
УДСНС України у
Закарпатській обл.
(посада)

(підпис)

______ Трофіл А.В.______
(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або
уповноважені особи
с у б ’єкта господарювання,
інші особи, присутні під
час здійснення заходу:

Примірніік )іьоП) а|гта,перевірки отримано «05» травня 2018 року
Далскорсй Іван Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка і^і^Гвідмд^у підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими
та/або уповноваженими особами су б ’єкта господарювання цього акта перевірки
Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну
таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

і

