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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

В умовах сьогодення однією із проблем, яка потребує залучення до її вирішення як 

науковців, так і практиків, є створення якісного законодавчого забезпечення суспільних 

відносин. Це актуально і щодо сфери забезпечення пожежної безпеки, котра є невід'ємною 

частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного 

багатства і навколишнього природного середовища. 

Відповідно до п. 33 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України пожежна безпека – 

це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними 

можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. 

Наказом МНС України № 388 від 10.10.2003 р. було створено Державний реєстр 

нормативних актів з питань пожежної безпеки (НАПБ), до якого включено близько 400 

найменувань документів, які поділені на 4 групи різних рівнів та видів: загальнодержавні, 

міжгалузеві, галузеві нормативні акти, нормативні акти міністерств, інших центральних 

органів державної виконавчої влади, дія яких поширюється на підпорядковані їм 

підприємства, установи, організації. Державний реєстр нормативних актів з питань 

пожежної безпеки постійно оновлюється. 

Загальнодержавні НАПБ поширюються на центральні і місцеві органи виконавчої 

влади, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності й виду їх 

діяльності, а також па громадян. Основним загальнодержавним НАПБ є Кодекс цивільного 

захисту України, прийнятий 2 жовтня 2012 р. Його прийняття стало підставою для втрати 

чинності Закону України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року, який впродовж 

двадцяти років визначав загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення 

пожежної безпеки на території України. 

Відповідно до ст. 55 Кодексу цивільного захисту України (глава 13. Забезпечення 

пожежної безпеки): 

1. Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у 

цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання і громадян здійснюються відповідно до цього Кодексу, законів та інших 

нормативно-правових актів. 

2. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої 

діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена 

вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях. 

3. Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на 

власників та керівників таких суб’єктів господарювання. 

4. Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, 

інших господарських об’єднань визначаються їхніми статутами або договорами між 

суб’єктами господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих 

об’єднанню функцій у його апараті створюється служба пожежної безпеки. 

5. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови 

населених пунктів, будівництва будівель і споруд покладається на органи архітектури, 

замовників, забудовників, проектні та будівельні організації. 

6. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, 

комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів 

покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях 

приватного житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових будинках 
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садибного типу, дачних і садових будинках з господарськими спорудами та будівлями - на 

їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму. 

До загальнодержавних НАПБ також  належать; Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р., Порядок обліку пожеж та їх наслідків, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030; 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 лютого 2012 р. № 306; Наказ МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»та інші. 

Відповідно до Наказу МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні» (далі ППБУ) зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 05.03.2015 р. за № 252/26697: 

1. ППБУ встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд 

різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, 

обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час 

проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

технічного переоснащення будівель та споруд (далі - об’єкт). 

Вимоги цих ППБУ не поширюються на підземні споруди промислового 

призначення; метрополітени (крім об’єктів комерційного, торговельного та соціально-

побутового призначення); тунелі; об’єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових 

і радіоактивних речовин й засобів підривань; морські та річкові споруди, що знаходяться 

на плаву; нафто-, газо-, продуктопроводи; лісові масиви. 

2. ППБУ є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами 

України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах. 

3. Центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних умов та 

особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери 

управління, за необхідності видають галузеві правила пожежної безпеки, які не повинні 

суперечити ППБУ та знижувати їх вимоги. 

Проекти галузевих правил пожежної безпеки погоджуються ДСНС України у 

порядку, визначеному законодавством. 

4. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних 

заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки 

людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних 

наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж. 

5. Особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки на підприємствах та 

об’єктах, їх права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства. 

6. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу або окремих його 

частин, приміщень, інших об’єктів за домовленістю сторін цивільно-правового договору 

визначаються права та обов’язки орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної 

безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті оренди. 

7. Застосування аварійно-рятувальної, протипожежної та спеціальної техніки і 

обладнання для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності. 

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, визначається 

законодавством. 

Міжгалузеві НАПБ поширюються на підприємства, установи та організації 

декількох галузей незалежно від форм власності. Це відповідні правила, положення, 

інструкції та розпорядження, що встановлюють загальні вимоги пожежної безпеки, 

обов'язкові для виконання в усіх  галузях виробничого та невиробничого середовища. 
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До таких нормативних актів належать, зокрема: Перелік посад, при призначенні на 

які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та 

порядок їх організації, затверджений наказом МНС України 29 вересня 2003 № 368; 

Порядок спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в 

організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей, затверджений 

Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства соціальної політики 

України. Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України 31 липня 2012 №1061/468/587/865 та інші. 

Опрацювання проектів загальнодержавних, міжгалузевих НАПБ (у першу чергу, 

типових документів) здійснюється із залученням Українського науково-дослідного 

інституту цивільного захисту, а також інших науково-дослідних інститутів, проектно-

конструкторських установ та навчальних закладів. 

Поряд із загальнодержавними та міжгалузевими НАПБ важливими для регулювання 

відносин забезпечення пожежної безпеки є галузеві нормативні акти. Вони поширюють 

свою дію па підприємства, установи та організації певної галузі. Рішення про їх розробку 

приймається відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади в 

межах наданих їм повноважень. Тут найбільш характерними прикладами можуть бути: 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, 

затверджені наказом Міністерства освіти України і ГУДПІО МВС України 30 вересня 1998 

р, № 348/70; Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом 

Міністерства транспорту та зв'язку України 21 грудня 2009 № 1322 тощо. 

Окрім документів, що увійшли до вищезгаданого реєстру, існує низка, 

міждержавних стандартів з питань пожежної безпеки, державних стандартів України 

(ДСТУ) з питань пожежної безпеки, галузевих стандартів з питань пожежної безпеки, 

нормативних документи в галузі будівництва з питань пожежної безпеки. 

Також існують нормативні акти спеціального призначення, окремі розділи яких 

регламентують вимоги пожежної безпеки. Серед таких документів слід особливо 

відзначити ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок», які визначають вимоги до типу виконання електрообладнання, 

що має використовуватись у відповідних умовах залежно від класу пожежонебезпечних і 

вибухонебезпечних зон. 
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