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Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д. О. 

 

Щодо забезпечення  

протипожежної безпеки 

у закладах освіти України 

 

Шановний Дмитре Олександровичу! 

 

 

Засвідчуємо Вам свою повагу від імені членів Всеукраїнської 

Асоціації об’єднаних територіальних громад (далі – Асоціація ОТГ) та 

інформуємо про таке. 

До Асоціації ОТГ надходять численні звернення від громад (у додатку 

до листа) щодо неможливості забезпечення протипожежної безпеки в 

закладах освіти відповідно до встановлених вимог через відсутність 

фінансування зазначеного напрямку. 

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій проведено  

позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки у 29 тис. 175 

закладів освіти, серед яких виявлено ряд порушень, зокрема, відсутність або 

несправність автоматичних систем протипожежного захисту, а також 

виявлено потребу в заміні або ремонті системи електропостачання та 

дообладнання первинними засобами пожежогасіння. Зокрема, до 

адміністративного суду подано 2 тис. 449 позовних заяв на 
призупинення експлуатації об’єктів, діяльність яких створює загрозу 

життю та здоров’ю людей. 

В жовтні поточного року Асоціацією ОТГ було проведено власне 

дослідження щодо забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти 

України, участь в якому взяли 239 громад. Результати аналізу даних 

показали, що понад 71% закладів освіти не відповідають вимогам 

протипожежної безпеки та знаходяться під загрозою закриття або 

призупинення діяльності.  

Орієнтовна сума коштів, яка необхідна громадам для забезпечення 

закладів освіти відповідно до протипожежних вимог -  5,64 млрд (загальна 

розрахункова сума, надана 239 ОТГ, які взяли участь в опитуванні). 

Звертаємо увагу, що у переважній більшості громад власні 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження не дозволяють покрити такі значні видатки. Ситуація 

ускладнюється зниженням надходжень до місцевих бюджетів через 

економічний стан, спричинений пандемією. Попри всі прагнення керівників 

органів місцевого самоврядування вирішити проблеми з протипожежної та 

техногенної безпеки в закладах освіти у переважній більшості випадків це 

неможливо силами засновників закладів.  

Наші розрахунки є орієнтовними, однак чітко показують тенденцію та 

масштаб проблеми, яка не є проблемою окремої громади, а має 

національний масштаб та потребує вирішення на державному рівні.  

Відсутність підтримки територіальних громад з боку держави у 

вирішенні порушеного питання може призвести до критичної ситуації  в 

освіті через масове призупинення діяльності закладів освіти по всій 

країні вже у поточному навчальному році.  

У зв’язку із зазначеним вище Асоціацією ОТГ вже було скеровано 

відповідні звернення до Прем’єр-міністра України, Міністерства освіти і 

науки України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету. 

Шановний  Дмитре Олександровичу, просимо Вашого сприяння у 

вирішенні порушеного питання на державному рівні та підтримки ініціативи 

передбачення окремої субвенції (або державної програми) забезпечення 

протипожежної безпеки в закладах освіти у Державному бюджеті на 2021 

рік.  

Додаток на: 17 арк. 

 

 

 

З повагою 

Голова Асоціації ОТГ                                             Олександр Корінний 


