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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№948/2019 
 

Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні 
 

З метою запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та 

здоров’ю людей, можуть завдати суттєвої матеріальної шкоди, негативно вплинути на 

стан навколишнього природного середовища, економіки і національної безпеки, та 

забезпечення оперативного реагування на них постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) невідкладно забезпечити розроблення та внести в установленому порядку 

на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо: 

посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених 

законодавством вимог (правил) пожежної безпеки, за самовільне випалювання 

рослинності або її залишків, за ненадання переваги в русі транспортним засобам 

аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, 

що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними 

пристроями, за здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без 

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства у сфері пожежної безпеки, за завідомо неправдивий виклик спеціальних 

служб, за невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку; 

встановлення відповідальності за недопущення посадових осіб органів 

державного нагляду у сфері пожежної безпеки для здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки; 

скорочення строків розгляду судових справ за позовами щодо застосування 

заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, 

об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, 

устаткування, транспортних засобів у разі встановлення порушення вимог (правил) 

пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей; 

механізму заохочення суб’єктів господарювання, віднесених в установленому 

порядку до суб’єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику 

настання негативних наслідків у сфері пожежної безпеки від провадження 

господарської діяльності, до добровільного страхування цивільно-правової 

відповідальності за шкоду, яку може бути завдано внаслідок пожежі; 

надання органам державного нагляду у сфері пожежної безпеки права звернення 

до адміністративного суду щодо забезпечення допуску їхніх уповноважених посадових 

осіб до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у формі планової або 

позапланової перевірки суб’єкта господарювання у разі безпідставної відмови та/або 

недопущення таким суб’єктом господарювання уповноважених посадових осіб до 

здійснення відповідних заходів державного нагляду (контролю); 

2) вжити заходів щодо: 

забезпечення неухильного додержання вимог законодавства у сфері пожежної 

безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей (закладах освіти, гуртожитках, 

закладах охорони здоров’я, торгово-розважальних закладах, готелях тощо), у тому 

числі вимог щодо забезпечення таких об’єктів системами пожежної сигналізації та 



2 

підтримання їх у робочому стані, забезпечення необхідними первинними засобами 

гасіння пожеж, утримання у належному стані аварійних виходів та шляхів термінової 

евакуації, під’їзних шляхів для пожежних та аварійно-рятувальних служб; 

забезпечення утримання власниками (балансоутримувачами) водопровідних 

мереж у справному і доступному для використання стані пожежних гідрантів та 

підтримання в них нормативного тиску води; 

затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту; 

забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій сучасною спеціальною технікою і рятувальним обладнанням 

для екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом; 

здійснення дієвого контролю за станом готовності загальнодержавної, 

територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, а 

також спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення; 

стимулювання створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів 

(пожежних частин) добровільної пожежної охорони; 

забезпечення разом з органами місцевого самоврядування проведення планових 

постійних навчань з евакуації у випадках надзвичайних ситуацій на об’єктах з високим 

ступенем ризику, а також проведення із залученням засобів масової інформації 

широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення стосовно необхідності 

додержання правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок виникнення 

(виявлення) пожежі; 

поліпшення матеріального та соціального захисту працівників пожежно-

рятувальних підрозділів, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації таких працівників. 

2. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування. 

 

Президент України     В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
 

24 грудня 2019 року 
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