Інформація
щодо позапланових перевірок об’єктів соціального захисту, освіти та охорони
здоров’я Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в Одеській області
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017
року № 643-р та на виконання п.2 протоколу № 8 комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної
адміністрації від 25 вересня 2017 року Головним управлінням Державної служби
України з надзвичайних ситуацій України в Одеській області проводяться перевірки
об’єктів, загальною кількістю 1692.
При поведені заходів нагляду (контролю) особливу увагу звернуто на справність
автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього водопостачання, наявність
первинних засобів пожежогасіння та їх стан, стан електромереж та електроживлення,
зовнішнього водопостачання, під’їзні шляхи до будівель і споруд, відповідність шляхів
евакуації, тощо, які негативно можуть вплинути на протипожежний стан об’єктів.
Станом на 15 грудня 2017 року перевірено 1565 об'єктів, з них:

1360 (з 1467 - 50 не функціонують) дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів;

116 (з 128) закладів охорони здоров'я із стаціонарним лікуванням;

35 (з 37) будинків для людей похилого віку та інвалідів;

54 (з 60) об’єктів відпочинку та оздоровлення.
Також, до Головного управління звернулось 19 суб'єктів господарювання щодо
проведення позапланової перевірки з питань пожежної та техногенної безпеки в
закладах, які належать їм на правах приватної власності.
Відповідно до доручення голови Одеської облдержадміністрації від 6 жовтня
2017 року № Д/01/01-19/56 в період з 11 по 25 жовтня Навчально-методичним центром
проведені виїзні семінари-навчання.
Протягом запланованого періоду навчено 3489 осіб (при плані - 2943 особи) в 26
районах та містах обласного значення. Всі особи мають відповідні сертифікати.
Головним управлінням ДСНС України в Одеській області проведено 85
показових навчань з евакуації людей у випадку пожежі.
В ході перевірок за порушення правил пожежної безпеки складено 1585
адміністративних протоколів на керівників та відповідальних посадових осіб.
Направлено до суду 127 адміністративних позовів щодо вжиття заходів
реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи об’єктів. З них на
розгляді знаходиться 72, рішення прийнято по 4 позовам по їх задоволенню
(Петрівський Державний агарний технікум, Лиманський район, с.Курісове;
Державний навчальний заклад «Кілійський професійний ліцей» м.Кілія; Державний

заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей»,
Біляївський район, с.Усатове; Комунальний заклад «Обласна психіатрична лікарня
№4», м.Білгород-Дністровський).

