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24 December 2019 
 
In order to prevent fires that pose a threat to the life and health of people, can cause significant 
material damage, adversely affect the state of the environment, economy and national 
security, and the provision of operational Responding to them: 
 
1. Cabinet of Ministers of Ukraine: 
 
1) immediately to provide for the development and to be submitted in the prescribed 
manner to the Verkhovna Rada of Ukraine draft laws on: 
 
Strengthening of administrative responsibility for violation of the requirements (rules) of fire 
safety in law, on unauthorized burning of vegetation or its residues, for failure advantages in 
movement of vehicles of emergency services, Emergency medical care, fire protection, police, 
moving with special light or sound signal devices turned on by the business entity without the 
declaration of conformity Material and technical base of the business entity to the 
requirements of legislation in the field of fire safety, for knowingly false call of special services, 
for non-fulfillment of prescriptions and resolutions of officials of the Central executive 
authority, which implements State policy on supervision and control of adherence to the 
legislation on fire and technogenic safety; 
 
Establishment of responsibility for the prevention of Officials of State supervision in the field of 
fire safety for the implementation of State supervision (control) measures in the field of fire 
safety; 
 
Reduction of the terms of court cases consideration for claims regarding application of 
response in the form of full or partial suspension of the work of enterprises, objects, individual 
productions, shops, stations, exploitation of machines, machinery, equipment, vehicles in case 
of setting violation of requirements (rules) of fire safety, which creates a threat to life and 
health of people; 
 
The mechanism of promotion of business entities, classified in the prescribed manner, to 
business entities with an average and minor degree of risk of negative consequences in the 
field of fire safety from conducting economic activity, to voluntary insurance of civil liability for 
damage, which may be caused by a fire; 
 



Provision of State supervision in the sphere of fire safety the right to appeal to the 
Administrative Court to ensure the admission of their authorized officers to the 
implementation of State supervision (control) in the form of planned or unscheduled inspection 
of the entity in case of groundless refusal and/or preventing such entity from authorized 
officials to implement the appropriate measures of State supervision (control); 
 
2) Take steps on: 
 
Ensuring strict compliance with the requirements of the legislation in the field of fire safety at 
objects with a mass stay of people (educational institutions, dormitories, health care 
establishments, shopping and entertainment establishments, hotels, etc.), including 
requirements for Providing such objects with fire alarm systems and maintaining them in 
working condition, providing the necessary primary means of extinguishing fires, keeping in 
proper state of emergency exits and ways of urgent evacuation, driveways for Fire and 
emergency services; 
 
Ensuring the maintenance of the owners (balances) of water supply networks in a proper and 
accessible state of fire hydrants and the maintenance of water pressure regulatory in them; 
 
Approval of the technical regulations of civil protection; 
 
Providing fire and rescue units of the State Emergency Service of Ukraine with modern special 
equipment and rescue equipment for emergency evacuation of people, means of firefighting, 
special clothes; 
 
Exercising effective control over the state of readiness of national, territorial, local automated 
centralized alert systems, as well as special, local and object system alerts; 
 
Stimulation of the establishment of Fire and rescue units (fire-units) in the countryside of 
voluntary fire protection; 
 
To ensure a planned permanent evacuation exercise in case of emergencies at high-risk sites, as 
well as carrying out involving mass media in the wide Public outreach on the need to 
compliance with fire safety rules and order of action in case of occurrence (detection) of fire; 
 
Improvement of the material and social protection of workers of fire and rescue units, 
improvement of professional training, retraining and improvement of qualification of such 
employees. 
 
2. This decree enters into force on the date of publication 
 
President of Ukraine V. ZELENSKY 
24 December 2019 
 
Source: 
https://www.president.gov.ua/documents/9482019-31625 
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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 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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