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Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошені: (за окремим списком)
Про попередження виникнення пожеж
та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я
Черкаського району
Кобка А.І. - начальника Черкаського районного управління ГУ ДСНС
України у Черкаські області, який повідомив, що на виконання доручення
Прем’єр-міністра України від ЗО грудня 2021 року № 60602/0/1-21, з метою
попередження пожеж та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я
держави, травмування і загибелі на них людей, Черкаським районним
управлінням ГУ ДСНС України у Черкаській області організовано проведення
комісійних обстежень щодо дотримання вимог пожежної та техногенної
безпеки закладів охорони здоров’я, що використовують кисневе та інше
обладнання для лікування хворих СОУЮ-19.
На території Черкаського районну комісією здійснено обстеження п’яти
закладів охорони здоров’я, а саме:
КНП „Смілянська міська лікарня“ Смілянської міської ради;
КНП „Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня“ КорсуньШевченківської міської ради;
КНП „Черкаська центральна районна лікарня“ Червонослобідської
сільської ради;
КНП „Кам’янська багатопрофільна лікарня“ Кам’янської міської ради;
КНП „Канівська багатопрофільна лікарня“ Канівської міської ради.
Під час обстежень встановлено, що у більшості об’єктів не виконуються
вимоги пожежної та техногенної безпеки. На даний час найбільш проблемним
питанням є недостатнє фінансування для забезпечення належного рівня
пожежної та техногенної безпеки закладів охорони здоров’я Черкаського
районну, а враховуючи що заклади не є розпорядниками коштів, то відповідно і
не мають можливості виконати вимоги правил пожежної та техногенної
безпеки.
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вищезазначених об’єктів та взявши до уваги досвід минулих років, слід
зауважити, що в більшості випадків органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування та керівники установ не вживають належних заходів щодо
поліпшення ситуації в частині дотримання вимог чинного законодавства у
сфері пожежної та техногенної безпеки, у зв’язку з чим впродовж тривалого
часу стан об’єктів даної категорії залишається майже незмінним.
Беручи до уваги те, що на зазначених об’єктах залишається невиконаними
велика кількість протипожежних заходів, комісія вирішила:
1. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад
розглянути порушене питання на місцевих комісіях з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з прийняттям відповідних
рішень, та вжити належних заходів щодо поліпшення ситуації в частині
дотримання вимог чинного законодавства у сфері пожежної та техногенної
безпеки закладів охорони здоров’я.
2. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад
спільно з керівникам закладів охорони здоров’я на території Черкаського
району:
забезпечити виконання в повному обсязі вимог приписів Черкаського
районного управління ГУ ДСНС України у Черкаські області щодо усунення
порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки та
вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
3. Виконавцям протокольного рішення поінформувати про виконання
вищезазначених заходів районну комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій через відділ цивільного захисту
райдержадміністрації (електронна адреса rda213@ukr.net).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Черкаське районне
управлінням ГУ ДСНС України у Черкаській області та відділ цивільного
захисту Черкаської райдержадміністрації.
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