УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.01.2019 р.

м.Яремче

№1

Про стан пожежної безпеки в
закладах охорони здоров’я
м. Яремче
Керуючись Кодексом цивільного захисту України, ст.32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши
інформацію начальника Яремчанського міського відділу управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області В.Федорчука
про стан пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я м.Яремче,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Інформацію про стан пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я
м.Яремче (довідка додається) взяти до уваги.
2. З метою покращення стану пожежної безпеки закладів охорони
здоров’я м.Яремче керівникам закладів охорони здоров’я (Соколюк О.П.,
Шеремета І.П., Мельник Р.М.):
- забезпечити виконання пунктів приписів та актів міського відділу
УДСНС України в повному обсязі;
- спільно з міським відділом УДСНС України в області визначити кращий
заклад охорони здоров’я міста з питань пожежної безпеки і на його базі
провести міський семінар керівників закладів охорони здоров’я;
- спільно з міським відділом УДСНС України в області проводити
пожежно-тактичні заняття по ліквідації умовних пожеж в закладах охорони
здоров’я;
- в разі прийомки в експлуатацію об’єктів охорони здоров’я вимагати
представлення актів на проведення протипожежних робіт.
3.Головному лікарю центральної міської лікарні Соколюку О.П. до
10.02.2019 року подавати депутатам міської ради потребу в коштах на
фінансування заходів по виконанню приписів міського відділу УДСНС
України в області.
4.Кернівникам санаторних закладів Мельнику Р.М. та Шереметі І.П.
визначити потребу в коштах на виконання приписів та клопотати перед
вищестоящими установами: Міністерством охорони здоров’я України та
департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно) про
фінансування зазначених робіт.
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5.Виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Небелюк Р.М.), селищному та сільським головам спільно з працівниками
міського відділу УДСНС провести обстеження місць, придатних для
облаштування водозаборів для пожежних машин.
6. Селищному та сільським головам на протязі 10 днів обладнати пірси
для забору води з безпечними під’їздами до них, забезпечити їх облік та
контроль за утриманням.
7.Міському відділу УДСНС України в області (Федорчук В.І.):
- протягом 2019 року проводити в закладах охорони здоров’я
Яремчанської міської ради громадську акцію «Запобігти, Врятувати,
Допомогти»;
- взяти на постійний контроль виконання заходів по дотриманню правил
пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я міської ради.
8. Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця - міський
відділ УДСНС України в Івано-Франківській області.
9.Співвиконавцям даного рішення подавати інформацію про стан його
виконання до 20.05.2019 року та до 31.12.2019 року для узагальнення та
надання інформації міському голові до 25.05.2019 року та до 10.01.2020 року.
10. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою,
секретарем міської ради Губарчуком В.М. та начальником Яремчанського
міського відділу УДСНС в області Федорчуком В.І.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ДОВІДКА
про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від
22.01.2019 року «Про стан пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я
м. Яремче»
На протязі 2018 року працівниками Яремчанського МВ УДСНС
України в Івано-Франківській області було здійснено ряд планових та
позапланових перевірок протипожежного стану закладів охорони здоров’я, що
знаходяться на території Яремчанської міської ради. В ході проведених
перевірок протипожежного стану даних об’єктів закладів охорони здоров’я,
встановлено, що головними лікарями закладів охорони здоров’я, проводиться
відповідна робота щодо забезпечення пожежної безпеки даних об’єктів,
розроблено комплекс план-заходів, спрямованих на покращення пожежної
безпеки, організовано навчання працівників правилам пожежної безпеки. Під
керівництвом працівників Яремчанського МВ УДСНС, в деяких зі шкіл було
проведено «Навчання та перевірку знань працівників охорони здоров’я».
В приміщеннях закладів охорони здоров’я обладнано кутки з наглядною
агітацією щодо попередження опікового травматизму та дотримання правил
пожежної безпеки в побуті. Організовано залучення головних лікарів щодо
проведення роз’яснювальної роботи серед працівників, дотримання вимог
пожежної безпеки в побуті
Однак, в зв’язку з неналежним фінансуванням закладів охорони здоров’я,
залишились невиконаними протягом двох і більше років наступні
протипожежні недоліки:
Санаторій «Прикарпатський»
1. Не доукомплектовано пожежний щит необхідним протипожежним інвентарем
2. Двері другого евакуаційного виходу в приміщенні не встановлено так, щоб
відчинялись по шляху евакуації
3. Не встановлено в палатах між ліжками прохід 0,8 м.
4. Не забезпечено персонал електричними ліхтарями на момент виключення
електроенергії
5. Не представлено акти перевірки вентиляційних шахт
6. Не проведено ревізію наявного блискавкозахисту
7. Не проведено технічне обслуговування пожежного гідранта, який знаходиться
на території санаторію.
Клуб
8. Автоматична пожежна сигналізація знаходиться в несправному стані
9. Недозабезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння
10.Не забезпечено приміщення інструкціями з питань пожежної безпеки
11.Палати не забезпечено пам’ятками з питань пожежної безпеки
Корпус 5
12.Не прикріплено килими та килимові доріжки до підлоги
13.Не доукомплектовано пожежний щит необхідним протипожежним інвентарем
та порядковим номером
Корпус 1
14.Не прикріплено килими та килимові доріжки до підлоги
15.Не проведено ревізію наявного блискавкозахисту
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16.Не вивішено на видних місцях плани(схеми) евакуації людей на випадок
виникнення пожежі
17.Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечити
відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
Санаторій «Сніжинка»
1. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечити
відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
2. Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію
3. Не проведено просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій
горищного приміщення
4. Не встановлено в палатах між ліжками прохід 0,8 м.
5. Не забезпечено персонал електричними ліхтарями на момент виключення
електроенергії
6. Не проведено ревізію наявного блискавкозахисту
Котельня
7. Допускається куріння в приміщенні
Пральня
8. Допускається підвішування електроламп на струмопровідному проводі
9. Палати не забезпечено пам’ятками з питань пожежної безпеки
Спальний корпус
10. Не прикріплено килими та килимові доріжки до підлоги
11.Не проведено ревізію наявного блискавкозахисту
12.Не погоджено плани(схеми) евакуації людей на випадок виникнення пожежі.
Центральна міська лікарня
1. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечити
відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007
2. Посадовим особам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної
безпеки
3. Захистити будівлю системою блискавкозахисту від прямих попадань
блискавки та первинних її проявів
4. Здійснити просочення дерев’яних конструкцій горища вогнетривким
розчином
5. Встановити автоматичну пожежну сигналізацію
6. З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання
пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину
(ДПД)
7. Здійснити технічне діагностування первинних засобів пожежогасіння
8. Дозабезпечити будівлю згідно норм належності первинними засобами
пожежогасіння
9. Відремонтувати пожежний гідрант на території лікарні
10.Поновити покажчик пожежного гідранта
11.Встановити покажчик пожежної водойми
12.Встановити під’їзд з твердим покриттям розміром 12Х12 до пожежної
водойми
13.Погодити та затвердити плани евакуації на поверхах
14.Встановити систему оповіщення про пожежу
15.Заборонити використання у підвальному поверсі майстерень складів та
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очистити їх від горючих матеріалів
16.Встановити інструкції з питань пожежної безпеки на видних місцях на усіх
поверхах
17.Забезпечити освітлення зовнішньої пожежної драбини
18.При в’їзді встановити схему руху транспортних засобів
19.Доукомплектувати пожежний щит з необхідним протипожежним інвентарем
20.Забезпечити ношами з розрахунку одні на п’ять осіб для хворих, які нездатні
самостійно рухатись
21.Заборонити встановлення більше 10 кисневих балонів в кисневому пункті
22.Заборонити розміщення кисневого пункту на відстані менше ніж 25 м від
будівлі
Перший поверх
23.Заборонити облицювання горючими матеріалами стіни та стелі на шляхах
евакуації
24.Встановити двері так, щоб вони відкривалися по шляху евакуації
25.Заборонити використання порогів на шляхах евакуації
26.Провести адресацію електричних щитків пояснювальними надписами
27.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
28.Заборонити використання електричних плит та електричних чайників в
непристосованих місцях
29.Заборонити використання пошкоджених електророзеток
Кабінет головної медсестри
30.Встановити грати на вікнах так, щоб вони могли розсуватись або відкриватись
31.Допускається використання нагрівальних приладів
Їдальня
32.Заборонити використання електропроводки по горючій основі
33.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важкогорючого
матеріалу
Другий поверх
34.Встановити двері так, щоб вони відкриваються по шляху евакуації
35.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
36.Заборонити облицювання горючими матеріалами стіни та стелі на шляхах
евакуації
37.Забезпечити пожежні кран-комплекти пожежними рукавами
Стерилізаційна
38.Заборонити підвішування ламп на струмопровідному проводі
39.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
40.Заборонити облицювання горючими матеріалами стіни та стелі на шляхах
евакуації
41.Провести технічне обслуговування вогнегасників
42.Забезпечити пожежні кран-комплекти пожежними рукавами
43.Встановити лампи в плафони в приміщенні сестринської
44.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
45.Заборонити підвішування електричних ламп на струмопровідному проводі
46.Заборонити використання тимчасових ділянок електромережі
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47.Заборонити використання саморобних подовжувачів
48.Провести випробовування килимів на токсичність та горючість в палаті для
ветеранів АТО та коридорі поверху
Четвертий поверх
49.Забезпечити
пожежні
кран-комплекти
пожежними
рукавами
та
відремонтувати вентиль
50.Допускається захаращення підсобного приміщення сторонніми предметами
51.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
52.Заборонити використання електропроводки по горючій основі
53.Заборонити використання пошкоджених електророзеток
54.Заборонити використання пошкоджених електроприладів
55.Заборонити підвішування електричних ламп на струмопровідному проводі
56.Встановити в палатах відстані між ліжками не менше 0,8 м
57.Забезпечити ношами з розрахунку одні на п’ять осіб для хворих, які нездатні
самостійно рухатись
58.Встановити покажчик вихід при виході
Горищне приміщення
59.Заборонити куріння в приміщенні горища
60.Провести просочення вогнетривким розчином дерев’яні конструкції
горищного приміщення
Підвальне приміщення
61.Заборонити куріння в приміщенні
62.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
63.Заборонити підвішування електричних ламп на струмопровідному проводі
64.Забезпечити приміщення первинними засобами пожежогасіння
65.Встановити в приміщенні щитової протипожежні двері
66.Заборонити підвішування електричних ламп на струмопровідному проводі
Поліклініка
67.Заборонити облицювання горючими матеріалами стіни та стелі на шляхах
евакуації
68.Дозабезпечити будівлю згідно норм належності первинними засобами
пожежогасіння
69.Закрити розподільчі коробки кришками з негорючого або важко горючого
матеріалу
70.Заборонити підвішування електричних ламп на струмопровідному проводі
71.Встановити автоматичну пожежу сигналізацію
72.Розробити, погодити та вивісити плани евакуації на випадок пожежі
73.Встановити інструкції з питань пожежної безпеки на видних місцях на усіх
поверхах
74.Провести просочення вогнетривким розчином дерев’яні конструкції горищних
приміщень
Начальник міського відділу УДСНС
в Івано-Франківській області

В.І. Федорчук

