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АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ РОБІТ І ПОСЛУГ 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Ліцензування служить для попередження можливих правопорушень, 

об’єктивно протиправних діянь і запобігання суспільних дій через об’єктивні причини, 

непідконтрольні людині, у тому числі при мимовільній дії джерел підвищеної 

небезпеки. Станом на 01.01.2012 кількість діючих ліцензій становить 2353. В 

порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилася на 64 ліцензії або на 2,7%. 

Порівнюючи роботу територіальних органів ліцензування за попередні роки, можна 

відзначити позитивні зрушення в частині, що стосується якості перевірок ліцензіатів. 

Разом з тим, спостерігається низка недоліків в ліцензійній діяльності окремих 

територіальних органів ліцензування. Насамперед необхідно звернути увагу на 

недоліки, які набувають систематичного характеру.  

Аналіз виконаних робіт показує, що окремі ліцензіати взагалі не виконують 

роботи, що ставить під сумнів можливість утримання даними ліцензіатами 

матеріально-технічної бази та спеціалістів, які необхідні для кваліфікованого надання 

послуг протипожежного призначення. Серед недоліків, що виявляються під час 

перевірок територіальних підрозділів, слід відмітити: 

- не на належному рівні ведеться контроль за обліком та технічним 

обслуговуванням систем протипожежного захисту; 

- мають місце випадки приймання в експлуатацію систем пожежної 

сигналізації з використанням приймально-контрольних приладів охоронного 

призначення, які не забезпечують виконання функцій пожежної автоматики та не 

мають відповідного сертифікату; 

-  непоодинокі випадки неспрацювання пожежної автоматики під час пожежі; 

- при прийнятті в експлуатацію систем димовидалення та підпору повітря 

організація, яка проводила монтаж технологічної частини системи, як правило, не 

приймає участь у роботі комісії, що не дає змоги провести якісну перевірку 

змонтованого обладнання. 

Необхідно відмітити низьку якість матеріалів, що готуються за результатами 

перевірок ліцензіатів. Аналіз підготовлених матеріалів свідчіть, що перевірки 



 

здійснюються тільки для показників. Під час перевірок якість виконаних робіт не 

перевіряється, а в матеріалах за результатами перевірок зазначаються лише формальні 

підстави для анулювання ліцензій. 

Сучасний стан пожежної безпеки в державі потребує розроблення і реалізації 

комплексних довгострокових заходів, які повинні здійснюватися програмним методом. 

Ліцензіати мають брати до уваги те, що від якості робіт, котрі вони виконують, 

залежить збереження матеріальних цінностей, навколишнього середовища, захист 

життя та здоров'я громадян. З огляду на це Державна інспекція техногенної безпеки та 

територіальні органи ліцензування повинні здійснювати ретельний контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання вимог ліцензійних умов.  
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