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Рішення № 13 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 5 від 19 травня 2015 року) 
 

І. Про стан пожежної безпеки у Дніпровському районі м.Києва. 

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у місті 

Києві Шилохвоста І.В. з питання: “Про стан пожежної безпеки у Дніпровському 

районі м.Києва” взяти до відома. 
 

2. Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, з метою підготовки закладів освіти до нового навчального року: 
 

вжити заходів щодо закупівлі необхідного протипожежного обладнання, 

ремонту установок систем автоматичної пожежної сигналізації, перезарядки 

вогнегасників та проходження відповідальними особами навчання правилам 

пожежної безпеки. 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Іваніна Н.В., керівники закладів 

освіти району 
 

Термін:  01.09.2015 
 

3. Управлінню освіти та управлінню охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації активізувати роботу щодо 

підключення об’єктів до системи цілодобового пожежного спостереження та 

систем раннього виявлення пожеж і аварій. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Іваніна Н.В., Карабаєв Д.Т. 
 

Термін:  протягом ІІ півріччя 2015 року 
 

4. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, для підвищення протипожежного стану лікувальних 

закладів району, вжити заходів щодо виготовлення (придбання) та розміщення в 

ліфтових холах, на сходових клітинах, коридорах загального користування 

табличок, листівок, плакатів з інструкціями про заходи пожежної безпеки в побуті 

та рекомендаціями про порядок евакуації населення на випадок пожежі. 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 

Виконавець: Карабаєв Д.Т. 
 

Термін:  10.10.2015  
 



5. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для підвищення 

протипожежного стану житлового сектору району вжити заходів щодо: 

поновлення стендів наглядної агітації з профілактики опікового травматизму, 

травмування та загибелі людей на пожежах; 

проведення роз’яснювальної роботи серед різних верст населення щодо 

попередженню опікового травматизму та загибелі людей у вогні, надання першої 

долікарняної допомоги при опіках та отруєннях чадним газом; 

 організації навчання населення правилами пожежної безпеки за місцем 

проживання; 

 виготовлення (придбання) та розміщення в ліфтових холах, на сходових 

клітинах, коридорах загального користування житлових будинків табличок, 

листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки в 

побуті та рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі; 

 розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання пожежам, 

спричиненими дитячими пустощами з вогнем, виховання у дітей бережного 

ставлення до національного багатства; 

проведення перевірки технічного стану систем автоматичного пожежного 

захисту (пожежна сигналізація, систем димовидалення), привести їх в 

працездатний стан, заключити договори на технічне обслуговування вказаних 

систем та контролю за їх працездатністю з спеціалізованими організаціями; 

проведення перевірки стану працездатності систем протипожежної 

автоматики висотних будинків; 

доукомплектування пожежних кранів висотних житлових будинків 

рукавами і стволами та ремонту установок систем автоматичної пожежної 

сигналізації і димовидалення та проходження відповідальними особами навчання 

правилам пожежної безпеки; 

розроблення перспективних планів робіт реалізації організаційних та 

інженерно-технічних протипожежних заходів на 2015-2016 роки з визначенням 

конкретних джерел фінансування; 

звернутися з листом до Київської міської державної адміністрації щодо 

виділення цільових коштів, для закупівлі необхідного протипожежного 

обладнання, проведення робіт по забезпеченню пожежної безпеки житлових 

будинків підвищеної поверховості, виконання вогнезахисної обробки дерев’яних 

конструкцій горищ будівель, капітального ремонту систем протипожежної 

автоматики, придбанню та встановленню необхідної кількості світлових 

покажчиків пожежних гідрантів, придбанню вогнегасників та іншого 

протипожежного обладнання. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 
 

Виконавці: Косар Н.Р., Дзюба Ю.А. 

Термін:  01.11.2015  
 

6. Дніпровському РУ ГУ ДСНС України у м. Києві спільно з відділом з 

питань надзвичайних ситуацій Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації вжити заходів щодо проведення повної технічної інвентаризації 

об’єктів, на балансі яких перебувають захисні споруди цивільного захисту (ЦО). 
 



Відповідальний: Щербак І.М. 
 

Виконавці: Шилохвост І.В., Герасимов Є.В. 
 

Термін:  протягом 2015 року 
 

7. З метою своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації на 

об’єктах підвищеної небезпеки Дніпровського району міста Києва зобов’язати 

керівників підприємств, установ та організацій району розробити плани ліквідації 

аварійних ситуацій (ПЛАС) та надати копії до Дніпровського РУ ГУ ДСНС 

України в м. Києві. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 
 

Виконавці: Шилохвост І.В., Герасимов Є.В. 
 

Термін:  протягом 2015 року 
 

8. Дніпровському РУ ГУ ДСНС України в м. Києві спільно з 

комунальним підприємством “Дарницьке лісопаркове господарство” та 

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району м. Києва забезпечити постійний контроль за протипожежним станом лісів 

та зелених насаджень, не допускати випадків використання відкритого вогню 

(вогнища і т. д.) у лісопаркових зонах. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 
 

Виконавці: Шилохвост І.В., Явний М.І., 

Ковшун Є.М. 
 

Термін:  постійно  
 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 
 

 

Керівник апарату 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації       В. Сушінець 


