
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  13.09.2021р.  №266

 
Про затвердження плану заходів
щодо усунення порушень у сфері
техногенної та пожежної безпеки

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання)
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в приписі, складеному
за  результатами  проведення  позапланового  заходу  державного  нагляду  (контролю)  щодо
дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки від 17 червня 2021 року №106, відповідно до статті  20 Кодексу цивільного захисту
України, враховуючи клопотання управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради
від  10  вересня  2021  року  №  855/01-06,  керуючись  законом  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", виконавчий комітет  

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  план  заходів  щодо  усунення  недоліків,  виявлених  позаплановою
перевіркою, усунення порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки в опорному закладі
"Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1" Збаразької міської ради (додається).

2. З метою виділення додаткових коштів для забезпечення усунення порушень у сфері
техногенної  та пожежної безпеки в опорному закладі  "Збаразька  загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" звернутися до Збаразької міської ради з даним рішенням.

3.  Управлінню  освіти,  молоді  та  спорту  Збаразької  міської  ради  (ФЛІНТА  В.В.),
директору опорного закладу "Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Збаразької міської
ради  (БОГАТЮК  О.М.)  забезпечити  виконання  плану  заходів  за  наявності  коштів  та
погодження  Департаменту  культури  та  туризму  Тернопільської  обласної  державної
адміністрації у визначені терміни.

Збаразький міський голова Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



                                                                                                                              Додаток до рішення
                                виконавчого комітету   №266  від 13.09.2021р. 

План заходів
щодо усунення недоліків, виявлених позаплановою перевіркою, усунення

порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки в опорному закладі
"Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1"

Збаразької міської ради
№
п\
п

Виявлені порушення
Найменування робіт

по усуненню порушень
Орієнтовна

сума, грн
Термін

виконання

1. З’єднання, відгалуження та 
окінцювання  жил проводів і кабелів, 
що знаходяться у будівлі не виконано
методом скрутки

Провести  поточний
ремонт  з’єднання,
відгалуження  та
окінцювання   жил
проводів  і  кабелів
методом скрутки 

До 30.10.2021

2. Будівлю  не  обладнано  системами
протипожежного  захисту  відповідно
до  ДБН  В.2.5-56-2014  "Системи
протипожежного захисту"

Капітальний  ремонт  із
встановленням  системи
протипожежного
захисту

Березень 2022
року 

3. Будівлю не обладнано пристроями від
прямих  попадань  блискавок  і
вторинних її проявів

Встановити
блискавкозахист  на
будівлі 

До кінця 2021
року

4. В коридорі другого поверху 
влаштована перегородка, яка 
перекриває шлях евакуації до 
сходової клітки

Демонтувати
перегородку,  яка
перекриває  шлях
евакуації

До 30.09.2021

5. На  шляхах  евакуації  з  центрального
входу  першого  поверху  будівлі
влаштоване горюче оздоблення.

Демонтувати
влаштоване  горюче
оздоблення

До 15.09.2021

6. З  приміщення  їдальні  будівлі  не
влаштований  другий  евакуаційний
вихід

Провести  ремонтні
роботи із облаштування
другого  евакуаційного
виходу  (за  наявності
погодження
Департаменту  культури
та  туризму
Тернопільської обласної
державної адміністрації)

До кінця 2021
року 

7. Вхідні  двері  відкриваються  проти
напрямку виходу з будівлі.

Замінити вхідні двері (за
наявності  погодження
Департаменту  культури
та  туризму
Тернопільської обласної
державної адміністрації)

До кінця 2021
року

8. Під сходовими клітками будівлі 
влаштовані підсобні приміщення

Демонтувати  підсобні
приміщення 

До 15.09.2021

9. Не  здійснено  вогнезахисне
оброблення  дерев’яних  елементів
горищних  покриттів  (крокви,  лати)
засобами  вогнезахисту,  які
забезпечують  I групу  вогнезахисної

Провести  поточний
ремонт з вогнезахисного
просочення  дерев’яних
конструкцій  горищних
покриттів

Березень 2022
року



ефективності.

10. Не обладнано евакуаційним 
освітленням шляхи евакуації в 
приміщеннях та по маршрутах 
евакуації: у коридорах і проходах за 
маршрутом евакуації; в місцях зміни 
(перепаду) рівня підлоги або 
покриття; в зоні зміни напрямку 
маршруту; перед кожним 
евакуаційним виходом; із ззовні 
перед кожним кінцевим виходом з 
будівлі. 

Провести  поточний
ремонт  із  обладнання
евакуаційним
освітленням  шляхи
евакуації в приміщеннях
та  по  маршрутах
евакуації

До кінця 2021
року

11. Вхідні двері в електрощитову та люки
виходів  на  горище  встановлені  не
протипожежні  2-го  типу  з  класом
вогнестійкості ЕІ 30.

Замінити  вхідні  двері  в
електрощитову та  люки
виходів  на  горище
відповідно до вимог (за
наявності  погодження
Департаменту  культури
та  туризму
Тернопільської обласної
державної адміністрації)

До кінця 2021
року

12. Приміщення  не  забезпечені
первинними засобами пожежогасіння,
а  саме:  одним  покривалом  з
негорючого  теплоізоляційного
матеріалу або повсті розміром 2 х2 м
на кожен поверх будівель.

Провести  закупівлю
покривал  з  негорючого
теплоізоляційного
матеріалу 

До 15.09.2021

13. Територію та приміщення не 
забезпечено відповідними знаками  
безпеки згідно  з ДСТУ EN ISO 
7010:2019 «Графічні Графічні 
символи .Кольори та знаки безпеки. 
Зареєстровані знаки безпеки».

Провести  закупівлю
відповідних  знаків  та
встановити їх

До 01.10.2021

Керуючий справами(секретар) виконавчого комітету                                      О.А.Присяжнюк 
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