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Т.в.о. Міністра освіти і науки України 

Шкарлету С.М. 

 

Щодо забезпечення  

протипожежної безпеки 

у закладах освіти України 

 

 

 

                   Шановний Сергію Миколайовичу! 

 

 

Засвідчуємо Вам свою повагу від імені членів Всеукраїнської Асоціації 

об’єднаних територіальних громад (далі - Асоціація) та інформуємо про таке. 

До Асоціації надходять численні звернення від громад щодо 

неможливості забезпечення протипожежної безпеки в закладах освіти 

відповідно до встановлених вимог через відсутність фінансування зазначеного 

напрямку. 

За даними Міністерства внутрішніх справ України у понад 80 % закладів 

освіти України, що були охоплені позаплановими перевірками стану 

протипожежної безпеки виявлені порушення. До адміністративного суду було 

направлено 917 позовних заяв на призупинення експлуатації закладів освіти, 

серед яких є школи, які забезпечують навчання понад 700 дітей. 

Вибіркове вивчення ситуації окремих громад, які почали виконувати 

протипожежні заходи згідно приписів територіальних органів Державної 

служби надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) свідчить, що наприклад, за 

розрахунками Городоцької ОТГ (Хмельницька область) реалізація цих заходів 

в усіх закладах освіти громади потребує додаткових витрат з бюджету громади 

у розмірі 4,5 млн грн. Для Білокуракинської ОТГ (Луганська область) витрати 

складають - майже 7 млн грн, в Білозірській ОТГ (Черкаська область) 

необхідний розмір фінансування перевищує 4 млн грн. В Комиш-Зорянській 

ОТГ (Запорізька область) витрати лише на встановлення протипожежної 

сигналізації та обробки даху у 5 закладах освіти становлять практично 2 млн грн 

тощо.  

Отже, проблема порушення протипожежних вимог в закладах освіти  не є 

локальною проблемою окремої громади, вона має національний масштаб та  

 



 

 

 

 

 

 

 

потребує вирішення на державному рівні.  

Нажаль, прагнення керівників органів місцевого самоврядування - громад 

вирішити проблеми з протипожежної та техногенної безпеки в закладах освіти, 

не завжди є можливими через відсутність значного обсягу коштів. Цей 

фінансовий тягар для громад може призвести до закриття закладів освіти (шкіл, 

дитячих садочків). Як наслідок, припинення діяльності закладів освіти в 2020-

2021 навчальному році (за рішенням адміністративного суду, чи власною 

ініціативою засновників), що може негативно позначитися на якості надання 

освітніх послуг. 

Постановою КМУ від 19 лютого 2020 року № 1370 «Про внесення змін до 

Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам» дозволено використовувати залишки освітньої субвенції для 

забезпечення протипожежної безпеки в закладах освіти України. При цьому 

зауважуємо, що цих коштів недостатньо для вирішення порушеного питання, а 

в деяких громадах залишки взагалі відсутні.  

У зв’язку із зазначеним вище просимо підтримати створення спільної 

робочої групи за участю ДСНС, МОН та представників Асоціації, для 

напрацювання можливих варіантів вирішення наявних викликів із 

забезпеченням стану протипожежної безпеки з огляду на їх нормативне, 

технологічне і техніко-економічне обґрунтування, а також розроблення 

Державної програми забезпечення протипожежної безпеки в закладах освіти 

ОТГ, яка передбачала б окреме фінансування на вирішення зазначеного 

питання.  

 

 

З повагою 

Голова Асоціації ОТГ                                                  Олександр Корінний  

 


