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 Рекомендовано до друку кафедрою 
пожежної профілактики в населених 
пунктах НУЦЗ України 
(протокол від 31.08.20 № 11)  
 

 
 

 

Укладачі: О. В. Пирогов, Ю. А. Отрош, І. Б . Федюк, С. А. Вавренюк  
 
Рецензент: доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

Ю. П. Ключка, начальник кафедри пожежної і техногенної 
безпеки об’єктів та технологій факультету пожежної безпе-
ки НУЦЗ України. 

 
Державний нагляд у сфері пожежної безпеки: методичні  

вказівки до виконання контрольних робіт. Для здобувачів вищої 
освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за заоч-
ною формою навчання за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», 
освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та аварійно-
рятувальні роботи» / Укладачі: О. В. Пирогов, Ю. А. Отрош, 
І. Б. Федюк, С. А. Вавренюк. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2020. – 22 с. 

 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» спрямовані на те, щоб си-
стематизувати та закріпити теоретичні і практичні знання та вміння, 
отримані здобувачами під час вивчення дисципліни. 

Метою виконання контрольних робіт є набуття здобувачами нави-
чок самостійно застосовувати свої знання та вміння під час вирішення 
навчальних і службових задач. 
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ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Контрольні роботи виконуються на білих аркушах формату А4 в 
електронному вигляді або пастою синього, чорного чи фіолетового ко-
льору. 

Додатки заповнюються на бланках службових документів, зразки 
яких затверджені чинними нормативно-правовими актами. 

Відповідно до робочого навчального плану передбачено 2 контро-
льні роботи. 

Кожна контрольна робота складається з таких складових елемен-
тів: 

- титульний лист; 
- пояснювальна записка; 
- додатки (якщо необхідно за завданням); 
- перелік літератури, яка використовувалась. 

 
Обсяг роботи – 5-15 сторінок. 
 
Номер варіанта здобувача відповідає останній цифрі номеру залі-

кової книжки (додатковий вибір варіанту можливий за окремим завдан-
ням – за списком у навчальному журналі). 

 

Порядок вибору варіанту: 
 

Варіант I II III IV V 

№ залікової книжки заве-
ршується на цифру 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0 

 

 
ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Контрольна робота № 1 

ВАРІАНТ № 1 
Тема: «Організація та забезпечення протипожежного захисту в 
Україні» 
Основні питання: 
1. Регулювання державою питань пожежної безпеки у різних галу-

зях своєї діяльності.  
2. Законодавча і нормативно-правова база з питань пожежної без-

пеки. 
3. Поняття системи забезпечення пожежної безпеки об’єкта. 
4. Види пожежної охорони в Україні та їх коротка характеристика. 
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5. Суб’єкти забезпечення пожежної безпеки. Компетенція, повно-
важення, обов’язки державних органів, юридичних  та фізичних осіб в 
галузі забезпечення пожежної безпеки.  

6. Основні нормативно-правові акти з питань забезпечення поже-
жної безпеки. Організаційно-розпорядчі та нормативно-технічні докуме-
нти. Структура та основні положення Кодексу цивільного захисту Украї-
ни. Структура «Правил пожежної безпеки в Україні». 

 
Рекомендована література: 
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-

VІ. 
2. Постанова КМУ від 16.12.2015 року № 1052 «Про затвердження 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуа-
цій». 

3. ДСТУ 8828:2019. Пожежна безпека. Загальні положення. 
4. ДСТУ 2272:2006 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення. 
5. «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені Наказом МВС 

України від 30.12.2014 року № 1417. 
6. Рожков А.П. Пожежна безпека. (навчальний посібник). К., Пожін-

формтехніка, 1999. 
7. Правові основи та організація наглядово-профілактичної діяль-

ності: текст лекцій / О.В. Пирогов, І.А. Чуб . ─ Х: : НУЦЗУ, 2018 . ─ 
124 с. 

8. Савельев П.С. Организация работ по предупреждению пожаров на 
об'ъектах народного хозяйства. М., Стройиздат, 1985. 

 
ВАРІАНТ № 2 
Тема: «Організація та здійснення державного нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки». 
Основні питання: 
1. Порядок утворення та основні завдання Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій.  
2. Основні керівні документи, які регламентують діяльність Дер-

жавної служби України з надзвичайних ситуацій. 
3. Функції ДСНС України у сфері пожежної та техногенної безпеки.  
4. Організаційна структура та посадові особи ДСНС України. 
5. Порядок утворення територіальних органів ДСНС України.  
6. Основні завдання, структура, функції та посадові особи Депар-

таменту запобігання надзвичайним ситуаціям, як структурного підроз-
ділу ДСНС України. 

7. Типова структура та функції Головного управління ДСНС Украї-
ни. 

8. Посадові особи Головного управління. 
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Рекомендована література: 
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-

VІ. 
2. Указ Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про 

деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої вла-
ди». 

3. Постанова КМУ від 16.12.2015 року № 1052 «Про затвердження 
Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій». 

4. Правові основи та організація наглядово-профілактичної діяль-
ності: текст лекцій / О.В. Пирогов, І.А. Чуб . ─ Х: : НУЦЗУ, 2018 . ─ 124 с. 

5. Положення про Головне управління ДСНС України відповідної 
області. 

 
ВАРІАНТ № 3 
Тема: «Організація діяльності територіальних органів держав-
ного нагляду у сфері пожежної безпеки» 
Основні питання: 
1. Організація діяльності територіальних органів міського (район-

ного) рівня. 
2. Функції районного (міського) відділу (сектору) 
3. Посадові особи районного (міського) відділу (сектора) 
4. Порядок розподілу функціональних обов’язків в підрозділі..  
5. Планування роботи в територіальних органах ДСНС України 
6. Облік службової документації в територіальних органах ДСНС 

України 
 

Рекомендована література: 
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 

5403-VІ. 
2. Постанова КМУ від 16.12.2015 року № 1052 «Про затверджен-

ня Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій». 
3. Правові основи та організація наглядово-профілактичної дія-

льності: текст лекцій / О.В. Пирогов, І.А. Чуб . ─ Х: : НУЦЗУ, 2018 . ─ 124 с. 
4. Положення про Головне управління ДСНС України відповідної 

області. 
5. Положення про міське (районне, міжрайонне) управління 

(відділ, сектор) ГУ ДСНС України відповідної області. 
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ВАРІАНТ № 4 
Тема: «Облік та аналіз пожеж в органах та підрозділах ДСНС 
України» 
Основні питання: 
1. Мета та правові підстави проведення обліку пожеж та їх нас-

лідків.  
2. Випадки пожеж, що не підлягають обліку.  
3. Порядок обліку загиблих та травмованих на пожежах людей.  
4. Прямі та побічні збитки від пожеж. Порядок визначення та 

обліку прямих і побічних збитків. 
5. Мета та порядок оформлення (складання) акту про пожежу. 
6. Мета, правові підстави та терміни складання Картки обліку 

пожежі. 
7. Контроль за веденням обліку пожеж. 
8. Статистичний облік і аналіз пожеж. Структура статистичного 

аналізу. 
9. Мета та порядок складання аналізу пожеж в органах та під-

розділах ДСНС України. 
 

Рекомендована література: 
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 

5403-VІ. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 року № 

2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків». 
3. Наказ МВС України від 14.06.2017 року № 503 «Про затвер-

дження форми звітності № 1-ППО (місячна) «Звіт про пожежі та їх нас-
лідки» та форми акта про пожежу». 

4. Наказ ДСНС України від 16.08.2017 року №445 «Про забезпе-
чення ведення обліку пожеж та їх наслідків».  

5. Наказ МВС України від 24.07.2017 року № 621 «Про затвер-
дження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністер-
ства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, 
виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних 
правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами». 

6. Правові основи та організація наглядово-профілактичної дія-
льності : текст лекцій / О.В. Пирогов, І.А. Чуб . ─ Х: : НУЦЗУ, 2018 . ─ 124 с. 

7. «Методичні рекомендації щодо визначення збитків від по-
жеж», затверджених Головою Держтехногенбезпеки України 10.12.2012 
року (доручення Держтехногенбезпеки України від 10.12.2012 року 
№36/4/9424 та від 11.02.2013 року №26/4/712). 

8. Брушлинский Н.Н. Системный анализ и проблемы пожарной 
безопасности народного хозяйства. М., Стройиздат, 1988. 
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9. Рожков А.П. Пожежна безпека. (навчальний посібник). К., По-
жінформтехніка, 1999. 

 
ВАРІАНТ № 5 
Тема: «Організація діяльності щодо подання та реєстрації до-
кументів дозвільного характеру». 
Основні питання: 
1. Терміни та визначення основних понять. 
2. Правові підстави. Основні керівні документи. 
3. Організація діяльності системи дозвільних органів.  
4. Функції та повноваження урядового та територіальних орга-

нів ДСНС України. 
5. Порядок та умови реєстрації декларації відповідності суб’єкта 

господарювання вимогам норм та правил пожежної безпеки. Контроль за 
діяльністю суб’єктів господарювання.  

6. Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання.  
 

Рекомендована література: 
1. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 ро-

ку № 5403-VI. 
2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» від 06.09.2005 року № 2806-IV. 
3. Закон України від 20.06.2013 року № 353-VІІ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у 
провадженні господарської діяльності». 

4. Постанова КМУ від 05.06.2013 р. № 440 «Про затвердження 
Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки». 

5. Постанова КМУ від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження 
Примірного положення про центр надання адміністративних послуг». 

6. Постанова КМУ від 07.12.2016 р. № 922 «Деякі питання набут-
тя права на провадження певних дій щодо здійснення господарської дія-
льності або видів господарської діяльності за декларативним принци-
пом». 

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 
№523 «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів ви-
конавчої влади через центри надання адміністративних послуг». 

 

Контрольні питання: 
1. В чому проявляється (полягає) державне управління в галузі 

пожежної безпеки? 
2. Керівна роль держави в галузі пожежної безпеки. 



 8 

3. Основні нормативно-правові акти з питань забезпечення по-
жежної безпеки. 

4. Дати визначення поняттю «суб’єкт забезпечення пожежної 
безпеки». 

5. Хто є в державі суб’єктами забезпечення пожежної безпеки? 
(перелік суб’єктів). 

6. Види пожежної охорони в Україні та їх коротка характеристи-
ка. 

7. Поняття системи пожежної безпеки об’єкта. 
8. З яких підсистем складається система ПБ об’єкта? 
9. Поняття системи запобігання пожежі та з яких підсистем вона 

складається? 
10. Поняття системи протипожежного захисту. 
11. Система організаційно-технічних заходів. 
12. На які групи поділяються НАПБ за загальною класифікацією? 

(4 групи відповідно до Державного реєстру). 
13. Які типи нормативно-правових актів відносяться до групи ор-

ганізаційних або організаційно-розпорядчих документів? 
14. Які типи нормативно-правових актів відносяться до групи 

нормативно-технічних документів? 
15. Загальна структура Кодексу ЦЗ України (розділи, глави, стат-

ті). 
16. В якому розділі і в яких главах Кодексу ЦЗ України зазначені 

загальні вимоги забезпечення пожежної безпеки? 
17. Структура «Правил пожежної безпеки в Україні». 
18. Підстави створення добровільної пожежної охорони. 
19. Мета  утворення та основні завдання добровільної пожежної 

охорони. 
20. Види (класифікація) підрозділів добровільної пожежної охо-

рони. 
21. Хто може (має право) здійснювати контроль за діяльністю 

ДПД (ДПК)? 
22. Страхування членів ДПД. Керівний документ. 
23. Мета та порядок створення пожежно-технічної комісії. 
24. Основні завдання пожежно-технічної комісії. 
25. Напрямки роботи пожежно-технічної комісії (усно). 
26. Дати визначення Дружини юних рятувальників-пожежних. 
27. Де створюються ДЮРП? 
28. Який нормативно-правовий акт визначає порядок утворення 

та організацію діяльності ДЮРП? 
29. Основні завдання та напрямки роботи ДЮРП. 
30. Що таке Добровільне пожежне товариство? Дати визначення. 
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31. На підставі якого документу ДПТ України організовує та 
здійснює свою діяльність? 

32. Основна мета та напрямки діяльності ДПТ. 
33. Перелік міністерств та відомств, на яких утворюються 

підрозділи відомчої пожежної охорони. 
34. Які нормативно-правові акти визначають порядок утворення 

та організацію діяльності підрозділів відомчої пожежної охорони? 
35. Основні завдання відомчої пожежної охорони. 
36. Де саме і з якою метою утворюються Служби пожежної безпе-

ки? 
37. Основні завдання та напрямки роботи СПБ. 
38. Місцева пожежна охорона: порядок утворення, основні зав-

дання та напрямки діяльності 
39. Мета та підстави проведення обліку пожеж. 
40. В яких відомствах ведеться облік пожеж? Порядок та форма 

звітності про пожежу. Нормативний документ. 
41. Пожежі та загоряння, що не підлягають обліку. 
42. Яка особа вважається загиблою та травмованою на пожежі? 
43. Облік прямих та побічних збитків від пожежі.  
44. Як, на підставі чого здійснюється підрахування збитків від 

пожежі? 
45. Що таке картка підрахування побічного збитку? 

Норм.документ. 
46. Контроль за веденням обліку пожеж. 
47. Акт про пожежу. Терміни та порядок його складання. Норма-

тивний документ. 
48. Мета та правові підстави проведення аналізу пожеж. 
49. Для чого призначена Картка обліку пожежі? Мета складання, 

нормативний документ. 
50. Методи та способи обробки статистичних результатів. 
51. Що дозволяє встановити статистичний аналіз пожеж? 
52. Структура статистичного аналізу. 
53. Мета та правові підстави проведення перевірок за фактами 

пожеж.  
54. Прийом заяв про пожежі та кримінальні правопорушення, 

пов’язані з пожежами.  
55. Склад та завдання слідчо-оперативної групи. 
56. Порядок дій державного інспектора на місці пожежі.  
57. Оформлення документів за фактом виникнення пожежі.  
58. Основні керівні документи з питань видачі (реєстрації) докуме-

нтів дозвільного характеру. 
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59. Поняття та мета оформлення декларації відповідності матеріа-
льно-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки.   

60. В яких випадках, визначених законодавством, «Декларація про 
відповідність…» не подається? 

61. Яким нормативно-правовим актом затверджено форму «Декла-
рації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»? 

62. Поняття Дозвільного центру та мета його діяльності. 
63. Хто такий державний адміністратор та його основні завдання? 
64. Який встановлений порядок подання і реєстрації «Декларації 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання ви-
могам законодавства з питань пожежної безпеки»? 

65. Особливості застосування «принципу мовчазної згоди» щодо 
питання подання та реєстрації «Декларації…».  

66. Підстави притягнення суб’єкта господарювання до адміністра-
тивної відповідальності за порушення правил провадження господарсь-
кої діяльності. 

 
 

Контрольна робота № 2 

ВАРІАНТ № 1 
Тема: «Мета, завдання, види та періодичність проведення пе-
ревірок».  
Додаток: складання Припису про усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (від-
повідно до варіанту). 

 
ВАРІАНТ № 2 
Тема: «Порядок організації перевірки протипожежного стану 
об’єктів». 
Додаток: складання Припису про усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (від-
повідно до варіанту). 

 
ВАРІАНТ № 3 
Тема: «Методика проведення перевірки протипожежного стану 
об’єкту». 
Додаток: складання Припису про усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (від-
повідно до варіанту). 
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ВАРІАНТ № 4 
Тема: «Права та обов’язки посадових осіб ДСНС України під час 
здійснення перевірок» 
Додаток: складання Припису про усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (від-
повідно до варіанту). 

 
ВАРІАНТ № 5 
Тема: «Порядок оформлення результатів перевірки стану по-
жежної безпеки об’єкта» 
Додаток: складання Припису про усунення порушень вимог зако-

нодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (від-
повідно до варіанту). 

 
Рекомендована література: 
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 

5403-VI. 
2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (кон-

тролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877-V.  
3. Закон України від 03.11.2016 року № 1726-VIII «Про внесення 

змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

4. Закон України від 23 лютого 2012 року № 4448-VI «Про особ-
ливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарсь-
кої діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності».  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 ро-
ку № 715 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ри-
зику від провадження господарської діяльності та визначається періоди-
чність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзви-
чайних ситуацій».  

6. Наказ МВС України від 17.01.2019 року № 22 «Про затвер-
дження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведен-
ня планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 
сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих до-
кументів». 

7. Наказ ДСНС України від 24.01.2019 року № 56 «Про удоскона-
лення ведення документообігу при здійсненні функцій державного на-
гляду (контролю)» 
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Практичні завдання до контрольної роботи № 2 

 
Завдання для варіанта № 1 

 
Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної 

та техногенної безпеки  Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України в Хар-
ківській області. 

При проведенні планової перевірки районної державної бібліотеки 
для дітей та юнацтва (зав. бібліотекою – Малишєва Ю.М.), розташованої 
по вул.Артема, 41,  було виявлено ряд порушень вимог норм та правил 
пожежної безпеки, а саме:  

 особа, відповідальна за протипожежний стан бібліотеки, не 
пройшла спеціальне навчання з питань пожежної безпеки; 

 не проведений замір опору ізоляції силової та освітлювальної 
електромережі; 

 приміщення бібліотеки не обладнані системою пожежної сиг-
налізації; 

 допускається розміщення вогнегасників на висоті 1,75 м; 
 з робочим персоналом не проводяться інструктажі з питань 

пожежної безпеки; 
 електричні розетки змонтовані на горючій основі; 
 застосовуються саморобні некалібровані плавкі вставки запо-

біжників;  
 в читальному залі світильники з лампами розжарювання не 

закриті захисними плафонами.  
Оформити результати проведеної перевірки у вигляді Припису про 

усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожеж-
ної безпеки.  

Дані, яких не вистачає за умовами завдання доповнити самостійно. 
 

Завдання для варіанта № 2 
 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної 
та техногенної безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України у Хар-
ківській області. 

При проведенні планової перевірки гаражного кооперативу «Схід-
вантаж», (керівник – Дібров Т.Д.), розташованої по вул.Косіора, 46, було 
виявлено ряд порушень вимог норм та правил пожежної безпеки, а саме:  

 пожежні гідранти № 2,5,9 перебувають у непрацездатному 
стані; 

 члени ДПД не застраховані на випадок смерті або каліцтва; 
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 допускається стоянка транспортних засобів на відстані 2-3 м 
від пожежних гідрантів;  

 на в’їзді не встановлена схема території з розміщенням буді-
вель і споруд, водойм, гідрантів, проїздів пожежних автомобілів та ін.; 

 не визначено категорію складських будівель за вибухопоже-
жонебезпекою; 

 не проведено технічне обслуговування пожежних кранів з пе-
ревіркою на працездатність шляхом пуску води; 

 в будівлі сторожів для електричних потреб застосовуються 
саморобні подовжувачі електромережі; 

 сміття та горючі відходи своєчасно не вивозиться с території 
підприємства. 

Оформити результати проведеної перевірки у вигляді Припису про 
усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожеж-
ної безпеки.  

Дані, яких не вистачає за умовами завдання доповнити самостійно. 
 

Завдання для варіанта № 3 
 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної 
та техногенної безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України у Хар-
ківській області. 

При проведенні планової перевірки магазину «Світоч» 
(зав.магазином – Клімова О.М.), розташованої по вул. Рибалка, 15/3, було 
виявлено ряд порушень вимог норм та правил пожежної безпеки, а саме:  

 в приміщенні кухні впритул до короба повітроводу зберігаються 
горючі матеріали; 

 приміщення магазину не обладнані системою пожежної сигналі-
зації; 

 не проводяться інструктажі з питань пожежної безпеки; 
 на евакуаційних виходах відсутні світлові покажчики «Вихід»; 
 на вікнах приміщень торгового залу встановлені глухі незйомні 

грати; 
 двері 2-го евакуаційного виходу відчиняються не в напрямку ви-

ходу з будівлі; 
 відсутні інструкції про заходи пожежної безпеки; 
 в приміщені роздаточної використовуються саморобні подовжу-

вачі електромережі. 
Оформити результати проведеної перевірки у вигляді Припису про 

усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожеж-
ної безпеки.  

Дані, яких не вистачає за умовами завдання доповнити самостійно. 



 14 

Завдання для варіанта № 4 
 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної 
та техногенної безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України у Хар-
ківській області. 

При проведенні планової перевірки готельного комплексу «Украї-
на» (директор – Перепалов О.Д.), розташованого по просп. Бажана, 12-в, 
було виявлено ряд порушень вимог норм та правил пожежної безпеки, а 
саме:  

 стіни коридору на 2-му та 3-му поверхах оздоблені горючими ма-
теріалами; 

 дерев’яні конструкції горища не оброблені вогнезахисною суміш-
шю; 

 двері 2-го евакуаційного виходу відчиняються не в напрямку ви-
ходу з будівлі; 

 на електророзподільних щитах 3-го та 4-го поверхів відсутні по-
яснювальні написи та схеми підключення споживачів; 

 приміщення не забезпечені нормативною кількістю первинних за-
собів пожежогасіння; 

 на дверях виходу на горище відсутня інформація про місце збері-
гання ключів; 

 під сходовою клітиною №1 розміщується допоміжне приміщення; 
 в коморах допускається складування матеріалів з різними поже-

жонебезпечними фізико-хімічними властивостями. 
Оформити результати проведеної перевірки у вигляді Припису про 

усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожеж-
ної безпеки.  

Дані, яких не вистачає за умовами завдання доповнити самостійно. 
 

Завдання для варіанта № 5 
 

Ви – державний інспектор з нагляду (контролю) у сфері пожежної 
та техногенної безпеки Київського РВ м. Харкова ГУ ДСНС України в Хар-
ківській області. 

При проведенні планової перевірки Будинку культури «Жовтень» 
(директор – Авдєєв П.Т.), розташованого по вул. Салтівське шосе, 12, було 
виявлено ряд порушень вимог норм та правил пожежної безпеки, а саме:  

 евакуаційне освітлення шляхів евакуації знаходиться в непраце-
здатному стані; 

 дерев’яні конструкції горища не оброблені вогнезахисною суміш-
шю; 

 крісла глядацького залу не прикріплені до підлоги; 
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 допускається використання побутових електронагрівальних при-
ладів в непристосованих для цього місцях; 

 світильники з лампами розжарювання не закриті захисними пла-
фонами; 

 на евакуаційних виходах відсутні світлові покажчики «Вихід»; 
 пожежні крани № 4,6,12,14,18,25 перебувають у непрацездатному 

стані; 
 в приміщеннях відсутні інструкції про заходи пожежної безпеки  
Оформити результати проведеної перевірки у вигляді Припису про 

усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожеж-
ної безпеки.  

Дані, яких не вистачає за умовами завдання доповнити самостійно. 
 
Контрольні питання: 
1. Нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється 

організація і проведення планової перевірки об’єкта.  
2. Який документ є підставою для проведення плано-

вої(позапланової) перевірки об’єкта? 
3. Які документи оформлюються на підставі Наказу про прове-

дення планової перевірки? 
4. В який термін «Повідомлення…» надсилається керівнику 

об’єкта (суб’єкту господарювання)? 
5. Вимоги до оформлення «Посвідчення…». 
6. В яких видах службової документації реєструється «Повідом-

лення…» та «Посвідчення…»? 
7. Підстави проведення позапланової перевірки. 
8. Загальна методика (алгоритм) проведення планової перевір-

ки об’єкта. 
9. Які заходи включає в себе підготовка до проведення перевір-

ки? 
10. Порядок постановки об’єктів на облік? Які документи дода-

ються до рапорту? 
11. До якого Журналу вносяться відомості про суб’єкт господа-

рювання для постановки на облік та подальшого планування перевірок? 
12. На об’єктах якого ступеня і за яких умов не проводяться пла-

нові та позапланові перевірки? Нормативно-правовий акт. 
13. В чому полягає сутність методу виявлення порушень під час 

проведення перевірки? 
14. Який документ складається за результатами проведеної пла-

нової або позапланової перевірки? Дайте точну назву і яким нормативно-
правовим актом він затверджений? 

15. Коли і ким Акт перевірки повинен бути підписаний? 
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16. Які дії державного інспектора у разі, якщо суб’єкт господарю-
вання (керівник об’єкту органу влади) відмовився від підписання Акту 
перевірки? 

17. Який документ (дати точну назву) і в який термін складається 
на підставі Акта перевірки? 

18. Який документ складається у разі недопущення уповноваже-
ної посадової особи ДСНС до проведення заходу державного нагляду (ко-
нтролю)? 

19. Дії державного інспектора у разі, якщо суб’єкт господарюван-
ня (керівник об’єкту органу влади) відмовився від підписання та отри-
мання «Акту стосовно неможливості здійснення заходу державного на-
гляду (контролю)» і робить проведення заходу державного нагляду не-
можливим. 

20. Ким, в який термін і яким чином здійснюється формування 
єдиної справи розпорядчих документів? 

21. Яким нормативно-правовим актом встановлено вимоги до 
Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів? 

22. Де реєструється кожна єдина справа розпорядчих докумен-
тів? 

23. Де саме і на протязі якого часу зберігається єдина справа роз-
порядчих документів? 

24. Правові підстави здійснення державного нагляду. 
25. Терміни та визначення основних понять:державний нагляд 

(контроль);заходи державного нагляду (контролю);пожежний нагляд 
;об’єкт перевірки ;посадова особа, уповноважена на здійснення держав-
ного нагляду (контролю). 

26. Принципи здійснення державного нагляду. 
27. Види перевірок. 
28. Мета проведення планової перевірки.  
29. Мета проведення позапланової перевірки.  
30. Основні завдання проведення перевірок. 
31. На які групи поділяються всі об’єкти, що стоять на обліку в 

підрозділі ДСНС?  
32. Дати визначення поняттям:суб’єкт господарювання; об’єкти 

органів влади. 
33. Дати визначення поняттю Державна регуляторна Служба? 
34. Відповідно до якого документу плануються заходи державно-

го нагляду в підрозділах ДСНС? 
35. Для чого складається План здійснення комплексних заходів 

державного нагляду (контролю) і яким органом затверджується? 
36. До якого строку (календарної дати) органи державного на-

гляду (контролю) повинні внести відомості про перевірки суб’єктів гос-
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подарювання до Інтегрованої автоматизованої системи державного на-
гляду (контролю)? 

37. Відповідно до якого нормативно-правого акту встановлюєть-
ся періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів гос-
подарювання ? 

38. Перелік Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної 
безпеки. 

39. Яким чином здійснюється віднесення суб’єкта господарюван-
ня до високого, середнього або незначного ступеня ризику? 

40. Періодичність проведення планових заходів державного на-
гляду суб’єктів господарювання та об’єктів органів влади. 

41. Строки проведення планової перевірки суб’єктів господарю-
вання та об’єктів органів влади. 

42. Нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється 
організація і проведення планової перевірки об’єкта.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 Зразок оформлення титульного листа 

 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ 
 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 
 
 
 
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  
з дисципліни 

«Державний нагляд у сфері пожежної безпеки» 
 

Здобувача вищої освіти групи ________ 
 

_____________________________________________________________ 
(спеціальне звання) 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

 
 

Варіант № ____  
(номер варіанта відповідає останній цифрі номера залікової книжки) 

 
 
 
 
Перевірив:  
Викладач кафедри ППНП 
 
____________________________________________ 
 

 
 
 
 

Харків 20__ р. 
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Додаток 2 
Зразок оформлення Припису про усунення 
порушень вимог законодавства у сфері тех-
ногенної та пожежної безпеки 

 

 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону, телефаксу 

__________________________________________________________________________________________ 
 та адреса електронної пошти) 

 

ПРИПИС 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки  

 
від _______________                      № _______ 
        (дата складення припису) 

__________________________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,  

__________________________________________________________________________________________, 
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

__________________________________________________________________________________________ 
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*  

__________________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,  

__________________________________________________________________________________________ 
телефаксу та адреса електронної пошти) 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання 
(суб’єкт мікро, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ри-
зику: __________________________________________________________________________________________________ 

 
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згід-
но з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 
__________________________________________________________________________________________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

Вручено: ______________________________________________________________________________  
(найменування посади, прізвище та ініціали керівника суб’єкта господарювання – юридичної особи (уповноваженої 

особи),  

__________________________________________________________________________________________ 
щодо якого здійснювалася перевірка, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця) 

 

у період з  «__»_______ 202__ року по «__»________ 202__ року проведено___________           
планову/позапланову  

перевірку _________________________________________________________________________ 
назва об’єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або  
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__________________________________________________________________________________________ 
його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;  

__________________________________________________________________________________________ 
посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід) 

__________________________________________________________________________________________ 
 

разом з ______________________________________________________________________          
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб’єкта 

господарювання –  

__________________________________________________________________________________________ 
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним особи,  

__________________________________________________________________________________________ 
інших осіб, які брали участь у перевірці) 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додер-
жання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної без-
пеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (по-
запланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та поже-
жної безпеки, від __ ________ 20__ року №_______, відповідно до статті 69 Кодексу 
цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про ос-
новні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльнос-
ті», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситу-
ацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 
2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 
 

№ 
з/
п 

Порушення, яке необхідно усунути 
(також зазначається дата, з якої 
пропонувалося до виконання) 

Найменування норма-
тивно-правового акта 
або нормативного до-
кумента, вимоги якого 
порушено, із зазначен-

ням статті (частини, 
пункту, абзацу тощо) 

Узгоджений 
із суб’єктом 
господарю-
вання строк 
виконання 

Відміт-
ка про 
вико-
нання 

1 2 3 4 5 
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У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено 
до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 
 
Припис вручив(ла): 
 
__________________________  _____________________        ____________________________________ 
  (найменування посади)                                   (підпис)                                                          (ініціали та прізвище) 
 
Припис отримав(ла): 
 
__________________________  _____________________        ____________________________________ 
  (найменування посади)                                   (підпис)                                                          (ініціали та прізвище) 
«___» _________ 201__ р. 
 
Направлено рекомендованим листом від ____________ 20___ року №________. 

 
 
Результати перевірок: 

Дата 
пере- 
вiрки 

Номери  
не вико-

наних пу-
нктів 

Особа, яка проводила перевірку 
Перевірку проведено  

у присутності 
посада, прізвище, ім’я, по 

батькові  
під-
пис 

посада, прізвище, 
ім’я, по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 
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Навчальне видання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт  
 

Для  здобувачів вищої освіти,  
які навчаються на першому (бакалаврському) рівні 

за заочною формою навчання 
за спеціальністю 261 «Пожежна безпека»,  

освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння  
та аварійно-рятувальні роботи» 
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