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ВИДИ ПЕРЕВІРОК

ПЛАНОВІ ПОЗАПЛАНОВІ

ПІДСТАВИ: здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються
органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до
25 числа останнього місця кварталу, що передує плановому.*
!!! Протягом одного року проведення більш як одного планового заходу щодо одного СГ**
не допускається!

План здійснення планових перевірок #MUSTHAVE:
1)Оприлюднюється на офіційному сайті відповідного органу ДСНС не пізніше ніж за 10 днів
до початку відповідного планового періоду;
2)Повинен містити конкретні календарні дати початку кожної перевірки та строки їх
закінчення;
3)Строки проведення планових перевірок не можуть перевищувати 15 робочих днів, для
суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих днів (якщо інше не передбачено
законодавством)

*щодо перевірок органів ДСНС застосовуються квартальні плани
** СГ – тут і далі – суб’єкт господарювання
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Підстави визначені 
виключно законами 
України
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Усі суб’єкти господарювання поділяються

ступінь ризику 
від  здійснення господарської діяльності

високий (В)

середній (С)

незначний (Н)

впливає на

періодичність проведення
планових перевірок переліки питань для 

здійснення планових 
заходів уніфіковані форми актів,

(в яких передбачається перелік
питань)

В – 1 раз на рік
С – 1 раз на 3 роки
Н – 1 раз на 5 років
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Що відноситься до критеріїв, за якими оцінюється та визначається ступінь 
ризику від провадження господарської діяльності?

(згідно з ПКМУ від 29.02.2012)
 специфіка об’єкта – провадження діяльності на:

- потенційно небезпечних об’єктах (ПНО), об’єктах підвищеної небезпеки (ОПН), 
на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави,
за переліком, затвердженим ПКМУ вид 04.03.2015 №83;

- об’єктах, віднесених до відповідної категорії за вибухопожежною та пожежною
небезпекою (НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»)
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 кількість осіб, які перебувають на об’єкті (див. ДСТУ-Н Б В 1.2-16:2013 «Визначення
класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва») (n);
 площа об’єкта (S); 
 умовна висота будинку (h);
 категорія складності об’єкта будівництва;
 наявність підземних та/або підвальних приміщень, споруд;
 належність об’єкта до пам’яток архітектури та історії;
 надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
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З урахуванням зазначених критеріїв, 
до суб’єктів з ВИСОКИМ ступенем ризику відносяться СГ:

які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях: 
а) ОПН та об’єктів, що мають стратегічне значенням для економіки та

безпеки держави;
б) промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за

вибухопожежною небезпекою відносяться до категорії «А» та «Б» незалежно від
площі, а також  категорії «В» площею більше 500кв.м. (для промислових будівель)

і більше 1000 кв.м. (для складських);
в) об’єктів, на яких передбачено перебування більше 50 осіб та які розташовані на 

підвальних та/або полупідвальних поверхах, та/або працюють у нічний час (23.00-07.00);
г) об’єкти, на яких передбачено перебування більше 100 осіб;

д) об’єкти, де h понад 47 метрів;
е) об’єкти, які є пам’яткою архітектури та/або історії національного значення;
які провадять діяльність з будівництва об’єктів IV-V категорії складності;

які відповідно до ліцензії мають право надавати послуги/роботи протипожежного 
призначення на території та/або у приміщеннях, які належать СГ з високим ступенем ризику

які є державною, регіональною, комунальною, об’єктовою аварійно-рятувальною 
службою, а також аварійно-рятувальною службою громадської організації.
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До суб’єктів з СЕРЕДНІМ ступенем ризику відносяться СГ:
які провадять діяльність на території та/або у приміщеннях: 

а) ПНО; 
б) промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок, які за

вибухопожежною небезпекою відносяться до категорії «В» площею 
до 500 кв.м. (для промислових будівель) і до 1000 кв.м. (для складських);
в) об’єктів, на яких передбачено перебування до 50 осіб та які розташовані на 

підвальних та/або полупідвальних поверхах;
г) об’єкти, на яких передбачено перебування від 50 до 100 осіб, за умови, що вони не 

належать до групи з високим ступенем ризику;
д) об’єкти, де h від 26,5 до 47 метрів;

е) об’єкти, які є пам’яткою архітектури та/або історії місцевого значення;
які провадять діяльність з будівництва об’єктів ІІІ категорії складності (у будь-яких випадках)

або об’єктів І-ІІ категорії складності за умови, що їх площа перевищує 300 кв.м. 
(у т.ч. вбудувані у будівлі), крім індивідуальних житлових будинків, садових, дачних, 

та господарських (присадибних) будівель і споруд, індивідуальних гаражів ;
які відповідно до ліцензії мають право надавати послуги/роботи протипожежного 

призначення на території та/або у приміщеннях, крім тих, які належать СГ 
з високим ступенем ризику.
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До суб’єктів з НЕЗНАЧНИМ 
ступенем ризику відносяться СГ, які умовно можна розділити на дві групи:

Група №1. 
СГ, які не належать до суб’єктів з високим та середнім ступенем ризику;

Група №2. 
СГ, які мають сертифікати на систему управління якістю,

яка відповідає вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки,
що регламентують порядок проектування, монтажу та технічного обслуговування

систем протипожежного захисту , і загальним вимогам 
ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю . Вимоги” 
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ЩЕ ПАРУ ФАКТІВ ПРО ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ, 
ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ:

1.Періодичність проведення планових перевірок застосовується також ЗА АНАЛОГІЄЮ
до планових перевірок органом ДСНС ліцензіатів (за додержанням ліцензійних умов).

2. Якщо протягом одного календарного року мають бути проведені планові заходи
за додержанням законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки і за додержанням

ліцензійних умов, - вони здійснюються ОДНОЧАСНО.

3. Якщо за результатами не менш як двох останніх планових перевірок, проведених 
протягом останніх двох років, не виявлено фактів порушень, наступна планова 

перевірка такого СГ проводиться не раніше ніж через встановлений період, 
збільшений у 1,5 рази.

4. Проводяться за адресою розташування об’єктів у робочий час, встановлений 
правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника 

або його заступника СГ, чи уповноваженої особи
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РЕМАРКА ЩОДО МОРАТОРІЮ:

Внаслідок прийняття Верховною Радою України 03 листопада 2016 року
Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» (ПЗУ №3153) планується встановити 

мораторій на проведення всіх планових перевірок органами ДСНС
до 31 грудня 2017 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
!!!!Станом на сьогодні вказаний Закон не опублікований.



Підстави, виділені курсивом та позначені *, не відносяться до підстав проведення перевірок ДСНС, а стосуються перевірок 
інших органів державного нагляду (контролю) та наведені тут для загального ознайомлення запланованих змін
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Відповідно до ЗУ від 
05.04.2007 №877-V

Згідно з ПЗУ 
3153 (на час 

дії мораторію, 
до 31.12.2017)

Згідно зі змінами до ЗУ №877-V, що 
містить ПЗУ (2418а)

подання СГ письмової заяви 
про здійснення заходу 
державного нагляду 
(контролю) за його бажанням

+ (так само) + (так само)

*виявлення та 
підтвердження 
недостовірності даних, 
заявлених у документах 
обов’язкової звітності, 
поданих СГ

відсутня Доповнено «…, крім випадків, коли СГ протягом місяця 
з дня первинного подання повторно подав такий 
документ з уточненими достовірними даними або 
якщо недостовірність даних є результатом 
очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не 
впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення 
органом держнагляду помилки у документі 
обов’язкової звітності, він упродовж 10 робочих днів 
зобов’язаний повідомити СГ про необхідність її 
виправлення у строк до 5 робочих днів з дня 
отримання повідомлення. Невиправлення у цей строк 
є підставою для проведення позапланової перевірки»

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:
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Відповідно до ЗУ від
05.04.2007 №877-V

Згідно з ПЗУ 
3153 (на час дії
мораторію, до 

31.12.2017)

Згідно зі змінами до ЗУ №877-V, що
містить ПЗУ (2418а)

перевірка виконання СГ 
приписів, розпоряджень або 
інших розпорядчих документів
щодо усунення порушень
вимог законодавства, виданих
за результатами проведення
планових перевірок

відсутня Замість «за результатами планових заходів» 
передбачено «за результатами попереднього заходу»

Обґрунтоване звернення
фізичної особи про порушення
СГ її законних прав 
(ОБОВ’ЯЗКОВО: наявність згоди
органу держнагляду на 
проведення!!)

+, однак замість згоди
органу держнагляду
має бути погодження
ДРС (опубліковане на 
офіційному сайті)

Викладено у новій редакції «звернення фізичної особи 
(осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (Їхнім) 
правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 
навколишньому середовищу чи безпеці держави, з 
додаванням документів чи їх копій, що підтверджують
такі порушення (за їх наявності)». ОБОВ’ЯЗКОВО має
бути погодження відповідного ЦОВВ, що забезпечує
формування та реалізує державну політику увідп
сфері, або державного колегіального органу

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:
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Відповідно до ЗУ від
05.04.2007 №877-V

Згідно з ПЗУ 
3153 (на час дії
мораторію, до 

31.12.2017)

Згідно зі змінами до ЗУ №877-V, що містить
ПЗУ (2418а)

*Неподання у встановлений
термін СГ документів
обов’язкової звітності без 
поважних причин, а також
письмових пояснень про причин, 
які перешкоджали поданню
таких документів

відсутня Неподання  СГ документів обов’язкової звітності за два 
звітні періоди підряд без поважних причин або без 
надання письмових пояснень про причини, що 
перешкоджали такому поданню

Настання аварії, смерті
потерпілого внаслідок
нещасного випадку або проф
захворювання, що було
пов’язано з діяльністю СГ

+ (так само) + (так само)

------------ За рішенням суду Доручення Прем’єр міністра України про перевірку СГ у 
відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними
порушеннями та/або настанням події, що мають (має) 
значний негативний вплив на права, законні інтереси, 
життя та здоров’я людей, захист навколишнього
середовища та забезпечення безпеки держави, має
значний суспільний резонанс

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:
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ЩО ВАРТО ЗНАТИ ЩЕ ПРО ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ?

1)Перелік підстав для позапланових перевірок є виключним; проведення їх з 
інших підстав ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!!

2) СГ повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з
наданням йому копії відповідного документа

3)Строки здійснення позапланових перевірок не можуть перевищувати 10 робочих
днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва  - 2 робочих днів. 
Продовження строку  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!!

4) Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 
необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим 
зазначенням цих питань у посвідченні (направленні)  на проведення державного 
нагляду (контролю)

5) Проводяться за адресою розташування об’єктів у робочий час, встановлений 
правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника 
або його заступника СГ, чи уповноваженої особи
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ДОКУМЕНТИ, НАЯВНІСТЬ ЯКИХ МАЄ БУТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

1. НАКАЗ про проведення перевірки. 
#musthave : ✓найменування/ПІБ СГ; ✓місцезнаходження СГ та адреса 

розташування об’єкта перевірки; ✓предмет перевірки; ✓дати початку та 
закінчення перевірки; ✓посаду та ПІБ особи, яка буде здійснювати перевірку

2. ПОСВІДЧЕННЯ на проведення перевірки.
#musthave: ✓ оформляється на бланку ДСНС чи його територіального органу; 
✓підпис керівника або його заступника; ✓ скріплюється гербовою печаткою; 
✓зазначається про тип перевірки, найменування СГ, місцезнаходження СГ та 
адреса об’єкта, номер і дата наказу, на підставі якого здійснюється перевірка, дати 
початку та закінчення преевірки, посадові особи, які будуть здійснювати перевірку 
(із зазначенням їх посад, ПІБ), предмет та підстава для здійснення перевірки, 
інформація про здійснення попередньої преевірки (тип та строк її здійснення)

3. ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (виключно щодо планових перевірок).
#musthave: ✓ СГ повідомляється не пізніше ніж за 10 днів до здійснення перевірки 
(якщо надсилається рекомендованим листом – перевірка починається не раніше 
ніж через 15 днів з дня відправлення); ✓оформлюється на бланку за підписом 
керівника або його заступника
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ПІДСТАВИ ДЛЯ НЕДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДО ПЕРЕВІРКИ:

1. Якщо посадові особи не пред’явили документів, передбаченихст.7  ЗУ «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
(наказ,  посвідчення (направлення) на проведення перевірки)

2. У разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу 
(повідомлення має надсилатися не пізніш як за 10 днів до здійснення перевірки 
рекомендованим листом або вручається особисто керівнику чи уповноваженій
особі під розписку. У повідомленні вказується а)дата  початку та закінчення
перевірки, б)найменування ЮО або ПІБ ФОП, щодо діяльності яких здійснюється
перевірка, в)найменування органу держнагляду, якій проводить перевірку) 

3. Якщо перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення таких заходів, передбачених законом
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ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ НЕДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО 
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДО ПЕРЕВІРКИ ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРОРІЮ:

Якщо не пред’явлено погодження ДРС на  проведення позапланової перевірки за 
зверненням фізичної особи про порушення СГ її законних прав (СГ має право 
ознайомитися з копією відповідного документа плюс ДРС повинна оприлюднити
таке погодження на своєму офіційному веб-сайті)

ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ НЕДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО 
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ДО ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ  ДІЇ МОРАТОРОРІЮ:

Якщо посадові особи органу державного нагляду (контролю) не пред’явили копію
погодження ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
відповідній сфері (тобто, ДСНС), або відповідного державного колегіального
органу
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НАСЛІДКИ НЕДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
(КОНТРОЛЮ) ДО ПЕРЕВІРКИ ОБ’ЄКТА

По-перше, у разі якщо суб’єкт господарювання не допускає посадових осіб ДСНС 
України або її територіальних органів до проведення перевірки в цілому чи до 
окремих приміщень об’єкта перевірки, яка здійснюється в установленому 
законодавством порядку, посадовою особою, яка здійснює перевірку, складається 
акт про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки 
(затвердженої форми)
Керівник або уповноважена особа СГ в акті про недопущення до проведення планової (позапланової) 
перевірки має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, зазначити мотиви своєї відмови у 
допущенні до проведення перевірки. Зазначаються дата, час його складання та відомості про посадову 
особу, яка склала акт, а також посада, прізвище, ім’я, по батькові особи керівника або уповноваженої 
особи суб’єкта господарювання, яку ознайомлено з цим актом та якій вручено його під розпис.

Такий акт складається у 2 примірниках, один з яких надається керівнику або уповноваженій особі суб’єкта 
господарювання, а другий з відміткою про ознайомлення зберігається в наглядовій справі. У разі відмови 
керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання від підписання акта про недопущення до 
проведення планової (позапланової) перевірки посадовою особою ДСНС України робиться відповідна 
відмітка щодо відмови від ознайомлення та отримання цього акта.

У разі відмови керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання отримати зазначений акт -
такий акт надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення
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НАСЛІДКИ НЕДОПУСКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
(КОНТРОЛЮ) ДО ПЕРЕВІРКИ ОБ’ЄКТА

По-друге,
законодавцем передбачено право посадових осіб ДСНС України або її
територіальних органів звертатися у встановленому законом порядку до суду 
у випадку їх недопущення до проведення перевірки в цілому чи до окремих
приміщень об’єкта перевірки, яка здійснюється в установленому
законодавством порядку, з вимогою щодо зобов’язання суб’єкта
господарювання забезпечити допуск до здійснення перевірки в цілому або 
частини приміщень об’єкта перевірки
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ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ
СКЛАДАЮТЬСЯ

У випадку відсутності порушень  У разі виявлення порушень

АКТ перевірки- Рапорт, яким посадова особа, 
яка здійснювала перевірку, доповідає
керівнику або заступнику органу, 

плюс
- Лист, яким повідомляється СГ

На підставі Акта

Припис Позов до 
адміністративного

суду про застосування 
заходів 

реагування

Та/Або!!! ПЗУ 2418а передбачено, 
що незалежно від виявлення 
порушень в кінці перевірки 

має складатися акт
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АКТ ПЕРЕВІРКИ #musthave

В акті зазначається стан додержання і виконання СГ вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Детально описуються виявлені порушення СГ вимог законодавства 
з посиланням на відповідні норми чинного законодавства України

!!!! У разі розміщення на об’єкті перевірки приміщень (будівель), що 
використовуються іншими СГ для провадження господарської діяльності, 
порушення, виявлені в цих приміщеннях, зазначаються в акті з розмежуванням 
щодо кожного такого окремого приміщення

Акт підписується у 2 примірниках в останній день перевірки посадовими 
особами органу ДСНС, що здійснювали перевірку, та керівником СГ (його 
заступником). 
У випадку відмови від підписання – вноситься запис до такого акта. 
Якщо керівник СГ відмовляється отримувати такий акт – він надсилається 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення
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АКТ ПЕРЕВІРКИ #musthave

Якщо є зауваження – керівник СГ (його заступник або уповноважена особа) має
право надати свої письмові зауваження до нього.
Такі зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки. Акт підписується із 
зауваженнями у такому випадку

Другий примірник акта перевірки має зберігатися протягом 5 років у наглядовій 
справі на об’єкт перевірки в органі, що здійснював таку перевірку

Акт перевірки підлягає реєстрації у журналі реєстрації актів, складених за 
результатами проведення планових (позапланових) перевірок
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ПРИПИС VS ПОЗОВ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: 
ПРАВИЛА ГРИ ПО-НОВОМУ

На підставі акта перевірки, у разі виявлення порушень вимог законодавства 
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, які створюють 

загрозу життю та/або здоров’ю людей, орган ДСНС України звертається у порядку 
та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду
щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення

до повного усунення порушень роботи підприємств, окремих виробництв,
виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів,

дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування,
транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-

монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 
протипожежного захисту, надання послуг.

У разі наявності на об’єкті перевірки інших порушень на підставі акта перевірки 
складається припис про усунення порушень
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ПРИПИС VS ПОЗОВ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: 
ПРАВИЛА ГРИ ПО-НОВОМУ

У разі непогодження із запропонованими до усунення порушеннями чи строками
їх усунення керівник СГ або уповноважена особа має право оскаржити припис 

до ДСНС України або суду.

За результатами розгляду скарг на припис у разі встановлення фактів порушення 
стосовно його винесення або оформлення ДСНС України може прийняти рішення 

про скасування припису в частині або в цілому.

Строки усунення порушень, зазначених у приписі, встановлюються 
залежно від

виявлених порушень законодавства у сфері цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки.

Наявність припису не позбавляє орган ДСНС права звернення до 
адміністративного

суду з позовом про застосування заходів реагування при наявності порушень,
які створюють загрозу життю та/або здоров’яю людей
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Строк звернення до адміністративного суду регламентується Кодексом 
адміністративного судочинства України, а саме:

відповідно до ч.2 ст.99 КАСУ для звернення до адміністративного суду 
органу ДСНС щодо справ по застосуванню у випадках, передбачених законом, 
заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосовується
15-денний строк, який обчислюється з дня виявлення органом ДСНС
підстав для  звернення до адміністративного суду

Розгляд справи в адміністративному суді щодо 
застосування заходів реагування

Такі справи, згідно з ст.183-2 КАСУ, розглядаються у порядку скороченого 
провадження (без виклику сторін)

!!! ПЗУ 2531 нарешті скасовані норми КАСУ щодо справ за позовами органів владних
повноважень про підтвердження застосованих ними заходів реагування 
(положення пункту 3 статті 18 та статті 183-6) 
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ROAD MAP для перевірок   
1/4

1. Перевірити правомірність підстави перевірки. 
У випадку, якщо перевірка планова – ознайомитися з планом перевірок (квартальні плани
Перевірок органів ДСНС містяться на їх офіційних сайтах: наприклад, місто Київ –
http://kyiv.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html , 
Київська область - http://kyivobl.dsns.gov.ua/ua/derjavniy_naglad_kontrol_olany_perevirok.html ,  Україна –
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
Також варто передивитися наявність організації у плані комплексних перевірок, 
який розміщується на сайті Мінекономрозвитку
- http://www.me.gov.ua/ComprehensiveMeasuresPlan/List?lang=uk-UA) 
Необхідно також звертати на строки складання таких планів, на повноту відображених у 
ньому даних про суб’єкта господарювання та об’єкт перевірки. 
Аналізуємо передбачені  строки проведення перевірки (чи не перевищують гранично 
допустимі).

Якщо перевірка позапланова – перевіряємо підставу проведення, користуємося правом на
ознайомлення з нею та отримання копії відповідного документа. 

http://kyiv.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://kyivobl.dsns.gov.ua/ua/derjavniy_naglad_kontrol_olany_perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciya-zdiysnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-Plan-grafik-perevirok.html
http://www.me.gov.ua/ComprehensiveMeasuresPlan/List?lang=uk-UA
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ROAD MAP для перевірок   
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2. Аналізуємо документи на проведення перевірки (наказ, посвідчення, а у випадку 
планової перевірки - повідомлення про перевірку). Чи складені вказані документи 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. На підставі кроків 1 та 2 вирішуємо питання про допуск/недопуск посадових осіб 
органів ДСНС до перевірки.
Якщо приймаємо рішення про недопуск – викладаємо письмово та максимально 
аргументовано підстави 
Якщо приймаємо рішення про допуск – проходимо перевірку. До перевірки (під час 
її фактичного проведення) бажано залучити кваліфікованого спеціаліста та юриста 
для укріплення правової та технічної сторони

4. За результатами перевірки вивчаємо акт та викладаємо свої зауваження до нього 
у письмовому вигляді. Якщо акт отримували нарочно – заносимо такі зауваження 
безпосередньо до нього, якщо по пошті – викладаємо окремо та направляємо на адресу
відповідного органу ДСНС.
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5. Якщо отримуємо за результатами перевірки припис (строк винесення – 5 днів з моменту
останнього дня перевірки та підписання акта). Аналізуємо, звертаємо увагу на відповідність 
характеру порушень та запропонованіх строків на їх усунення. У випадку їх невідповідності 
або з інших підстав у разі необхідності  - оскаржуємо припис у порядку адміністративного 
оскарження до вищестоящого органу (повідомляємо про таке оскарження орган, який
проводив перевірку) та/або суду.

6. Якщо припису немає – готуємося до суду. 
Якщо припис навіть і є, пам’ятаємо, що його винесення не виключає жодним чином
подачі позову до адміністративного суду.
Тому, в обох випадках слідкуємо за процесом. Перевіряємо регулярно пошту – чи немає
ухвали про відкриття провадження у справі.  Плюс дивимося відповідні рішення у
Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua ), а також 
на сайті відповідного окружного адміністративного суду у розділі стадій розгляду справ 
(наприклад, ОАС м. Києва  - http://court.gov.ua/fair/sud2670/) або сайті судової влади .

http://www.reyestr.court.gov.ua
http://court.gov.ua/fair/sud2670/
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6. Пам’ятаємо про необхідність оперативності подання заперечень на позов органу ДСНС,
оскільки за загальним правилом справа розглядається у порядку скороченого провадження!

Також звертаємо увагу, що строк звернення до адміністративного суду з позовом про 
застосування заходів реагування складає 15 календарних днів з моменту виникнення 

підстави для застосування таких заходів

У запереченні на позов наводимо докази усунення недоліків, вказаних в акті перевірки, 
додаємо  фото та інші документи, які підтверджують вказані обставини, 

ПРОСИМО суд вийти з скороченого провадження та розглянути справу за загальними 
правилами та за участю сторін
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Судова практика щодо справ за позовами органів  державного нагляду 
(контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

є різноплановою та неузагальненою. 
Адміністративні суди сходяться в одному – щодо відсутності законодавчо закріпленого переліку 
порушень, які створюють реальну загрозу життю та/або здоров’ю людей
Так, як зазначає ВАСУу своїй ухвалі від 19.05.2016 року №К/800/2674/15, саме наявність загрози 
безпосередньо життю та здоров'ю людей (а не сама загроза виникнення пожежі) є обов'язковою 
умовою для застосування заходів реагування. Конкретного переліку порушень, які створюють 
загрозу життю та здоров'я людей, у Кодексі цивільного захисту не наведено.
Отже, як зазначає ВАСУ, це є оціночним поняттям, чи створює виявлене порушення загрозу 
життю та здоров'ю людей у взаємозв'язку із встановленими обставинами, що мають значення 
для вирішення цього питання.
Іншою важливою умовою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованих підстав для
застосування саме конкретного заходу реагування та його адекватності виявленим порушенням.
Так, як вже зазначалося вище, відповідно до п.12 ч.1 ст.67, ст.68 Кодексу цивільного захисту України,
заходи реагування на порушення можуть включати як повне, так і часткове зупинення роботи 
підприємства, а також можуть стосуватися щодо окремих виробничих вузлів. Очевидно, що
наведеними правовими нормами передбачено декілька видів заходів реагування, серед яких 
повне зупинення роботи є крайнім заходом. Питання адекватності обраного контролюючим 
органом заходу реагування виявленим порушенням є також оціночним та підлягає вирішенню 
судом у кожному конкретному випадку індивідуально, виходячи з наявних доказів.
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З аналізу останніх рішень ВАСУ (беремо 2015- 2016 роки), можна зробити висновок, 
що для суду важливими є докази, якими сторони обгрунтовують свої доводи у справі.
Якщо немає доказів, твердження суб’єкта господарювання про відстуність порушень 
є безпідставними та до розгляду судом не приймаються.

Ухвала ВАСУ від 02.06.2016 у справі 808/6548/15  (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58160003);
Ухвала ВАСУ від 14.06.2016 у справі №803/3610/15(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58408210) .
Ухвала ВАСУ від 23.06.2016 у справі №826/22180/15  (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58531689)
Ухвала ВАСУ від 27.07.2016 у справі № 826/9639/15 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59318445) 

У своїй ухвалі від 02.06.2016 у справі №810/2805/15 ВАСУ звертає  увагу на відсутність імперативної
необхідності винесення припису, розпорядження чи постанови з питань пожежної безпеки як 
передумови звернення до суду із позовом про застосування заходів реагування у вигляді
зупинення діяльності. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58160156) 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58160003
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58408210
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58531689
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59318445
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58160156
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КОМПЛЕКС ЗАКОНОПРОЕКТІВ, ПРИЙНЯТИХ 03.11.2016 РОКУ ВЕРХОВНОЮ 
РАДОЮ УКРАЇНИ У РАМКАХ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 

(КОНТРОЛЮ)

•ПЗУ 2418а «Про внесення змін до ЗУ «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації
системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

•ПЗУ 2531а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю»

•ПЗУ 3153 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
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ДЯКУЄМО 
ЗА УВАГУ!
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