ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
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тел.: (056) 440-65-16, факс: (0564) 71-12-54

А К Т№ 2А
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 87» КРИВОРІЗЬКОЇ
(найменування ю ридичної особи (та абойоговідокремленогопідпозділу) абопрізвише. ім'я

МІСЬКОЇ РАДИ Дніпропетровської області (далі-КЗ «ДНЗ (я-с) № 87» КМР.
та по батьковіФізичної особи - підприємця)

зареєстрована за адресою : Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного,!,
ідентифікаційний код юридичної особи - 33416230
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)
50026. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного,!■
(місце знаходження/місие проживання суб'ектагосподарювання. номер телефону. Факсу та адреса електронної пошти)

телефон 097 4501644. адреса електронноїпошти: - kdnz87@ukr.net___________________
Перевірено: КЗ «ДНЗ (я<с) № 87» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
(назваоб'ектаперевірки (об'єктів-). адреса (адреси-! розташування')

за адресою: 50026. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Панаса Мирного.1.
С тупінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від прова
дження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок;________________________
Розпорядчідокументищодоздійснюваноїперевірки
Тип здійснюваноїперевірки
Наказ від 24,04.2018 року № 32, виданий Криворізьким місь
□планова;
ким управління Головного управління ДСНС України у
+ позапланова
Дніпропетровській області
Посвідчення на перевірку від 20.05.2018 р. № 424/02-8-18
Строк проведенняперевірки:
Початок перевірки
Завершенняперевірки
07
09
21
05
2018
05
2018
17
місяць ____ Ш ____ години
число
число
місяць
рік
години

Особи, якіберуть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Старший інспектор 17-ї державної пожежно-рятувальної частини (далі - ШІРЧ)
(найменування органу ДСНС України)

3-го державного пожежно-рятувального загону (далі З ДПРЗ) Головного
(посада, прізвищ е, ім 'я та по батькові)

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуаиій у Дніпропетровсь
кої області(далі —17 ДПРЧ) підполковник служби иивільного захисту Черниш Федір
Володимирович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта переві
рки)/фізична особа підприємець:
В. О.Завідувача КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 87» КМР Дніпропетровської області
(посада, прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Купраиевич Світлана Михайлівна

треті особи:
(посада, прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:
Планова
Позапланова

^була у період з 03.08.2016 р. по 23.
08.2016 р. акт перевірки № 31 від
23.08.2016р.
□ не буловзагалі
Розпорядчий документ
Виконаний □ , не виконаний □

□не буловзагалі

була у період з 11.12.2017р. по
15.12.2017р.
Акт перевірки від 15.12.2017 р. № 65
Розпорядчий документ від 20.11.2017р.
№28
виконанийП, не виконаний ^

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
№
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так Ні нв нп

Нормативне обгрунту
вання

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

Наявність «а об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з пи
тань пожежної безпеки
На підприємстві створено СПБ
На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежнорятувальний підрозділ
Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи
спрямованої на запобігання пожежам

2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та ре
човини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого
протипожежного режиму
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази су
б'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань поже
жної безпеки
б. Забезпечено протипожежний стан утримання території
7.3абезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень
та споруд
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і
виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання

пункш2-8. ІОшзшлуПППБУ
пункт 14іхшілу IIППБУ
пункт

12гшвлуПППБУ

пункіи 17- 19шзпілуііППБУ

пункг9газаілу 1ШПБУ
пункт 11 поааіпуIIППБУ

пункти 2 4.5 сшггі 57 КШ У

пункти 15. 16.20шзшлуїїППБУ
пункіи 1.1 -121

їлави 1шзшіуІП
ППБУ

пункіи2.1 -222пнви2шзашуШ
ППБУ
пункіи22 3 -237 ілжи 2 шшілуШ

ППБУ

9.1

Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація)
відповідають вимогам нормативних документів

пункіи 1.1 -124 їлави 1шздіпуІУ

9.2

Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стан
дартів, будівельних норм та інших нормативних актів

9.3

Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним ви
могам норм

пункш21 -218ілави2іх)аішіуІУ
ППБУ
пункш 218-227ілаш 2гш ш іуІУ
ППБУ
пункш4.1 -4.4ілави4іхшлуТУ
ППБУ
пункшЗ.І -35ілжиЗпоаашуІУ
ППБУ

9.4
9.5

Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм
Системи каналізації та смітгєвидалення відповідають та експлуатуються відпо
відно до вимог протипожежних норм

ППБУ

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
10.1

Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипоже
жного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами по
жежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням лю
дей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного

п ункти 1.1 - 1 . 6 глави 1 позділу V П П БУ

гпостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативноправових актів
1 0 .2

пункт

АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.

1.4 глави 1 розділу V
П П БУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
П.1

Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відпові
дають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог

пункш21.23пгаи2розаілуУ
ППБУ

11.2

Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість
вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин
від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм

пункг22пвви2роздшу V 111ІЬУ

12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та мі
сцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів по
жежогасіння
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів_____________________
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

14.2

Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ре
монт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших во
гневих робіт відповідають вимогам нормативних документів

14.3

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відпо
відають вимогам нормативних документів

14.1

14.4

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з мастиками, клеями
та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам
нормативних документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних ро
біт відповідають вимогам нормативних документів
14. 5.1

14. 5.2

14.5

14. 5.3

14. 5.4

14, 5.5

14. 5.6

Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування
пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних до
кументів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження по
ширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження по
ширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних докуме
нтів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення
безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних докумен
тів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення га
сіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів
Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інже
нерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормагивних документів______________________________________________

пункг7 рсвшпуіпужг12розші]у

Длункш ЗЛ -326глави 3 рсашпуV
ППБУ.сгапібІ -63 КЦЗУ
пункш&ІЛ-8Л18НАПБВ.01.0572006200
ровпіпУІІІIIІЬУ
у ''

пункг21розшлуДППБУ
пункти 1,1 -15 глави ІроашпуУП
ППБУ
пункти2,1 -228тави2рсшілуУП
ППБУ
п уиаи3.1-3.9ітатЗш ш туУ Ц
ППБУ
пункм4.1 -4.48пит4роевіпуУП

ППБУ
пуикг2частит перша статті67
КЩУ, пункти 21 -219ДБНВ.1.1.
7
пункт 2 частини першасгатті 67
КЦЗУ, пункти 3.1 -35даіВ .1.1.-7
путжг2чадигмтерша статті 67
КЩ У, пункти 4.1 -4.42ДБНВ.1.1-7
пунст2часіинипфша статті 67
КІІЗУ. пункти 5.1 -5.54ДБНВ.1Л-7
пункт 2 чашини терша с и л і 67
КЩУ. пункти6.1 -6.16ДБНВ.1Л-7
пункг2часштти перша’сталі 67
КЩ У. пункти 7.1 -7Л9 ДБНВ.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
пункти 1 -4Переітікуо6екгіцшона

лежать суфєктам господарювання.

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, прое
ктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних
заходів цивільного захисту

проаауваияякихзаидюєтьсяз
урахуванням вимог інженерно-тех
нічних заходи цивільного захи
сту. ПКМУ N 6. підпункт 19 ДБН
В.12-4-2006

пункт3 ПорядкуідаттиЬікадїтаоб

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

ліку обєкгівпідвищеші'небез
пеки. ПКМУЫ956
путш 9 частини перша статті20
КШУ.Поряаждектаруваннябе»

пеки обєиів тдвиїпеноїнебез_______ пеки ПКМУ N956______

»

4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на
об'єктах підвищеної небезпеки
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та інди
відуального захисту
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії__________________________

пункт 1ПорядкупрсшЕнняобов’яаажігосірахувангацивщшхидповдипьності. ПКМУ N1788, пункт
___________495ГТТБ_________
пункт 10частиниперша сталі
20лункг2 чашини тершоїсталі

1ЗОКШУ. стаття 11ЗУЫ2245
пункт2 частиниперша сталі20
КЦЗУ. ПКМУ N1200. пункти

________ 43.4.6 ГТІБ________
пункгЗ іастини пертисясталі 20
КШ У

8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну
для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено го
товність таких формувань до дій за призначенням
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небез
пеки
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у
тому числі правилам техногенної безпеки

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивіль
ного захисту
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів
господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо ство
рення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконстру
кції захисних споруд цивільного захисту

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем опо
віщення та забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони
життя людей На водних об'єктах

пункт4 частишпештсїсгаггі20
КШУ. частина9етапі 33 КШУ
пути'5 •аотанипешгастатті
20£гагта2бКШУ.пункгЗПКМУ
N787
пунет6часі™ипершс*сіягті20
КШУ.шдшок їло Методикиїх»тезування
пункт8частинипершоїстатті20
КШУ. сгапя40КШУ. ПКМУN
443. ПКМУN444
пункт11частинипештоїсгаггі20
КШУ. пункта5.6Порядкузпійзненняшвчанштхленгадіяму
надзвмайнихсшуашяхЛКМУЫ
444
пункт12частинипершиетапі
20гастаття133КШУ
стаття32 пункти15.16частинипа>
1ткх'стагп20КШУ.наказМНСЫ
653.пункг24ПКМУН253
пункт18частинипершистатті20
КШУ. стаття98 КШУ. абзацmoo
тийnvHKiv4Порядкустворенняі
викооисіанііямаїшальнихС)езєгжш
длязапобіганнюліквідаціїнашвичайнихсиіуаційтехнсїеннзгоіширадногохатиктетутаіхтестиків.ПКМУN308
стаття53 КШУ
пункт1.1Правилохоронижиття
людейтавашихобєктах

Пояснення до позначень, використаних у перелікупитань
«Так»
«Ні»
«НВ»
«НП»

- так, виконане^ 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.

Перелік порушень вимог законодавства,
виявлених органом ДСНСУкраїни під час здійснення перевірки
Нормативно-правовий
акт, вимоги якого пору
шено
№
позначення
з/ реквізити
нормативноп
норми
правового
(пункт,
акта*
стаття)
ППБУ
Розділ V
1 .
п.1.2.
Правила
Розділ VI, пожежноїбезпеки
для навчальних
п. 6
закладівта усіат
нов системи
осши України, зат
тверджено
Наказом
Міністерства
освпиінауки
України
15.082016№974,
Зареєстровано в
Міністерстві
кхтивд України
08 вересня2016р.
за№ 1229/29359
(далі - ППБУ
по закладам
Додаток А,
^ ' освіти)
табл. А1,
ДБН В.2.5п.7.4
56:2014
п.5.1; Дода
ток Б, табл.
Б1, п.5.1
2. Розділ IV ППБУ
п.1.6.
ППБУ по закла
Розділ V, дам освіти
п. 5
Розділ III
ППБУ
п.2.3.
Розділ IV
НПАОП 0.00п.1.24.
1.32-01
п.2.2.
ДБНВ.1.1-72016
п.6.1, п.
6.2,
п. 6.4 табл.
3
4. Розділ III, ППБУ
п.2.3.
ДБН В. 1.1.-7п.6.1, п.
6.2,
2016
п. 6.4 табл.
3, п.8.6
3 .

Детальний опис виявленого порушення

Будівлі закладу освіти не обладнані системою протипожежного по
жежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управ
ління евакуюванням людей, а саме: «Будинки , приміщення та спо
руди повинні обладнуватися системами протипожежного захи
сту відповідно до Д Б Н В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного
захисту».

З’єднання жил проводів (кабелів) виконано шляхом скруток без
опресування, зварювання, паяння або затискачів, а саме: «3 ’єд
нання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів м а
ють здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, па
яння або затискачів».

Приміщенім сладу продуктів не відокремлено від інших приміщень
протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості, а
саме: «Під час експлуатації об ’єкта не допускається знижувати
клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипоже
ж них перешкодах» та «Забороняється влаштовувати незаповнені
отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють елект
рощитові».

Вихід на горище будівлі не обладнано протипожежним люком з
відповідною межею вогнестійкості, а саме: Під час експлуатації
о б ’єкта не допускається зниж увати клас вогнестійкості еле
ментів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах.

5.

Розділ IV,
п.1.1.,
п.1.7.

ППБУ

Не забезпечено улаштування та експлуатацію електроустановок у
відповідності до вимог ПУЕ (Правил технічної експлуатації елек
троустановок споживачів), а саме: відсутня кришка з негорючого
матеріалу на розподільчих коробках приміщення пральні, примі
щення дитячих груп . {Експлуатація електроустановок повинна
відповідати вимогам ПУЕ, Правил технічної експлуатації елект
роустановок споживачів, затвердж ених наказом Мінпаливенерго
України від 25 липня 2006року N 258, зареєстрованих у Міністер
стві юстиції України 25 жовтня 2006року за N 1143/1301 7 (у р е 
дакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промислово
сті України від 13 лютого 2012 року N 91) (далі - ПТЕ), Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвер
джених наказом Держнаглядохоронпраці від 09 січня 1998 року N
4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого
1998 року за N93/2533).

6.

7.

ст.69.,п.7

Розділ III
п. 2.31.
Розділ III
п.9

8. Розділ Пі

КЦЗ
№ 5403Ла від
02.10.2012
року, наказ
МИСУ № 338
від 18.12.2000
року.
ППБУ
ППБУ
по закладам
освіти
ППБУ

п.2.37.

Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності дже
рел небезпеки, згідно наказу МНС України від 23.02.2006 року
№98.

Шляхи евакуації об’єкту не забезпечені евакуаційним освітленням,
а саме: «Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, ко
ридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені
евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення
повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в буди
нку людей».

Запасні евакуаційні вихіди з приміщень дитячих груп закриті на за
мки, а саме: «Не допускається забивати, заварювати, замикати
на замки, болтові з ’єднання та інші запори, що важко відчиня
ються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних вцходах».

9. Розділ II

ФПБУ

п.9.

10. Розділ ПІ

ППБУ

п.2.13.

Допущено опорядження (облицювання) стелі у приміщеннях стар
шої дитячої групи, молодшої дитячої групи матеріалами на які
відсутні показники щодо пожежної небезпеки.
Допущено закладання цеглою приямків віконних прорізів підваль
ного поверху, а саме: «Не допускається їх захаращувати або за
кладати віконні прорізи».

11. Розділ IV

ППБУ

п.1.8.

В приміщенні пральні, службового кабінету завідуючої, в дитячих
групах та підвалі допускається експлуатуються тимчасових елек
тромереж, а саме: «Улаштування та експлуатація тимчасових
електромереж забороняються. Винятком мож уть бути тимча
сові електромережі, які живлять ілюмінаційні установки, а та
кож електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасо
вих ремонтно-монтажних та аварійних робіт.»

12. Розділ IV

ППБУ

п.1.18.

В приміщенні пральні та підвалі допускається експлуатація елект
ричних світильників підвішених на струмопровідні провода, а
саме: «Забороняється: - підвішування світильників безпосередньо
на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світиль
ників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами,
експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами)».

13. Розділ IV
п. 1.21.

Ш1БУ

Будівлі закладу освіти, не обладнано системи захисту, споруд та
зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її
проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне об
ладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту буді
вель і споруд".

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових
осіб,уповноважених на здійснення перевірки
(заповню ється виклю чно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарю вання)

№

з/п
1
2

Питання, щ опідлягають контролю з боку суб’єктагос
подарювання
Про проведенняплановоїперевіркисуб'єктагосподарюванняписьмовопопереджено не меншеніж за 10 календарнихднів до її по
чатку
Посвідчення на проведенняперевірки та службовіпосвідчення,
щозасвідчуютьосіб, щопроводятьперевірку, пред'явлено

Так

Ні

нв

нп

У

К
У"

4

Перед початком здійсненняперевірки особами, щоздійснюютьперевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу
суб'єктагосподарювання (за йогонаявності)

5

Під час позаплановоїперевіркиз'ясовувалисялишетіпитання, необхідністьперевіркияких стала підставою для іїздійснення. У по
свідченні на здійсненняпозаплановоїперевіркизазначенопитання,
що є підставою для здійсненнятакоїперевірки

частиначетвептастатті 5 ЗУ
від 05 квітня 2007 п. N 877
частинап'ятастатгі
7. стаття 10 ЗУ від 05
квітня 2007 о. N 877
частинап'ятастатгі 7, абзапитретій та шостий статті
10 ЗУ від 05 квітня 2007 п.
N 877
частинадванадцятастатті 4
ЗУ від 05 квітня 2007 о. N
877
частина перша статті 6 ЗУ
від 05 квітня 2007 о. N 877

Копіюпосвідчення на перевіркунадано

3

Нормативнеобґрунтування

к

к

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

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевіркискладено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб’єкта господарювання або упов
новаженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювализахід державного нагляду
(контролю).

Підписи осіб, що б[^ли участь у перед
Посадові особи органу ДСНС Укрї
Ст. інспектор 1 7 ДПРЧ

Чернииі Федір Володимирович

(посада)

(прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єктагосподарювання, інші особи, присутні
під час здійснення заходу:
В.о. Завідувача КЗ «ДНЗ
(ясла-садок) № 87»КМР
Дніпропетровської області

Купуаиевич Світлана Михайлівна

(посада)

(прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано
...Завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-са
док) № 87» КМР Дніпропет____ ровської області____ __ « /С у
(посада)

(підниб)

«

» травня 2018 р.__________

Купраиевич Світлана Михайлі
вна________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими
та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта пе
ревірки____________________________________________________
Примітка. У випадку наявності в актівідомостей, щ остановлять службову або держ авну таємницю , йому може бути прис
воєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правовихактів та нормативних документів, відповідно до
яких складено перелік питань щодоп роведення перевірки ____
__ ____
Na/h

А

Позначенаянормативноправового аюа

1
1.1

1
ЗакниУкра&и
3YN877

12

Назва нормалшнсніравовогоакта

2

!

Заїверфнно
вад нораиіивмніравсвого акта та дштаномерно[)шнаша органу
тияніравовогоакга
3
4

ЗаконУкреши

КЦЗУ

ТІро осяяні заюшдгржавного н а т я г и »
трсшз)усх))ерігосшдарси<одя^
КсдасциильногозахисіуУкрани

13

3YN2245

''Пpooбшипi^lишcшieбeтн<и',

ЗаконУкреши

1.4

23

'ПрозашліюданившщшиЕуюнвуючоговиЗакш Укреши
промінювання"
ПосіаноЕиКіабиеіуМмпрвУкраін
Поояшжідшіиілкаш таоблікуобааі^^
ІЖМУ№56
ПсхланяаКабінеіуІУ&жлрівУкраши
нанебезпеки
ІСоигесазаякимиоан<жіьсясісніньшзикувілг^ ПостаноюКайшіуМінклрівУкрепни
ПКМУИЗОб
ваііжшнякспоінхнаміяльнхлітанснанальсяперюличнісіьзпійшеннягошсніхзахашвдержавнсгонагляду1мжпхш)ІУс4еоікхнсгапиташЖЕЖНОбЄЗПЄКИ
ПКМУИ5
ТиповеположшняііювіїшчутжЕжнтохооону ПосяашюКаЯняуМіністрівУїфа™

24

ITKMyN564

25

ГЖМУШ788

26

ІЖМУИ1200

27

ПКМУШ214

28

nKMyN308

29

IlKMyN443

210

ГЖМУК444

211

FIKMyN787

£12

ПКМУИ253

213

ПКМУШІ

214

nKMYN6

2
21
22

Кодекс

3YN1598

Псхшюксілшшонуваснядобоовілша^
ПосіановаКабінгіуМінклрівУїфаіш
жежноюжвони
Посилокі гюшитпхжеікнняобойязкшоПосганоюКайьві)МніслрівУкрами
юсішхсванняцивільнавшгювшагіьносгіс^оаівгосгоінкжаннязашколу. якамаже
бушзагодіянетяягяямитааваріямитобектахшшшшс»£безккивкпючаЕОчтоиежнібухонебезкчніобжгитаобекги. госгошесноліяльнсшшякихмажотииестдоашзійексшгічного
ісаьпіарякщшктічногохаракгеру
Ловяшкзабезпжюянаоеіюніїгатшикіпфпр- ПосіаноюКайьеіуМінісірівУкрешни
муваньтасгалалізяашхслужбшвіяногозахисіузасобаминпивідувльногозахис™.приладамигалшійноїтахімічнжпшікніюжмегоичногоі
хімічногоіазншсш)
Пеоеліюба^тасмхмихгешгооійякішшя^ Палатою КабінетуМіністрівУкрети
кшпхгійномутаобов'язювомушдоговюній^
новіобслуговув»щюдепжавнимиашяйно-ая№
вальнимислужбами
Посшж створенняі виахялшнямалеріашсихре- ПссганоюКайятуМініслрівУкреши
зетівітазядйнстдісвілаїшилииздйнихсиїуаиійтехяхеннязіпсихшзгохагакіеоута
іхю т т в
ПорядокпідготовкидолійзатизгагшнямооПосланоюКейнеіуМіністрівУкраіни
шлвупшаліннятаашшвішюгазахилу
Поояішзшйлетнянавюннянасеїїнняшяму
ПосгаьююКвйнепуМінклрівУїфаіни
шшвичайнихеитиіях
Помжжуівсштзавіиннята4л™шйкюГІосіаняаКайьег>Мінісі]жУкреши
муваньшвільношзахисгу
Псхиджвикосжланнязахиамхсштуїшившіного-; ІосішоюКабнеіуМінісірівУкрани
закилуіиивільнсїобосюниїдііягосяаіикьких.
іотштуонихта побутовихпопзеб
Положенняпроєдинудедосавнусялемуцивільно- ПосівноюКабіьиуМінісгрівУкрани
rooaxuciv
Прозагаерлженняпфепікузбекгів, щоналежать ПосгаьсюКайнеіуМінклрівУкреши
с^шамгосподарюванщ, іроеюуванняш«здйсшхтьсяз)рахуваннямвимогіняв«ри>
гезшічнихзахсдацивоіногозахигіу

від05квпня2007р .
N877-V
вш02жовшя2012р.
N5403-VI
від 18січня2001р.
N2245-III
шд14смня1998о.
N 15/98-ВР
від 11липня2002aN956
від29лютого2012a
N306

від09 січня2014р .
N5
від 17тапня 2013 aN564
віл 16лиясгат2002а
N1788

від19сеопня2002а
N1200
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