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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ МНС УКРАЇНИ 

 

Одним із основних завдань, покладених на Міністерство з питань 

надзвичайних ситуацій України (МНС), є реалізація державної політики у сфері 

техногенної і пожежної безпеки. Безпосередньо функція забезпечення пожежної 

безпеки покладена на органи державного пожежного нагляду (ДПН), які є 

невід’ємним елементом структури МНС. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про пожежну безпеку», на органи 

державного пожежного нагляду покладена правоохоронна функція – проводити 

дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами  та 

порушеннями правил пожежної безпеки. Це, в свою чергу, зумовлює наявність 

специфічної ланки в структурі ДПН – підрозділів, які здійснюють дізнання. 

Органи дізнання в системі МНС України - це штатні структурні підрозділи 

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій  України,  Головних  управлінь   

(управлінь)   МНС   України   в Автономній Республіці Крим, областях та містах 

Києві і Севастополі,  що мають права органів державного  пожежного нагляду  та  

місцеві  органи державного  пожежного  нагляду,  які  в  межах  своєї  компетенції 

проводять   попередні   перевірки   заяв,   повідомлень  та  іншої інформації про 

пожежі,  здійснюють дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних 

правил, уживають відповідних процесуальних дій та інших заходів щодо 

виявлення причини пожежі, ознак злочину, пов'язаного  з  пожежею,  і осіб,  які 

його вчинили,  установлення обставин та умов виникнення пожежі. 

Структура органів дізнання в системі МНС України визначається наказом 

МНС від 27.04.2004 № 187 “Про затвердження Положення про органи дізнання в 

системі МНС України”. Відповідно до наказу, штатні   підрозділи   дізнання  в  

системі  МНС  України створюються у: Державному департаменті  пожежної 

безпеки МНС України; апаратах Головних   управлінь   (управлінь)   МНС  

України  в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі.  

У  місцевих  органах  державного  пожежного  нагляду  як органах 

дізнання повноваження щодо здійснення дізнання  у  справах  про  пожежі і 

порушення протипожежних правил можуть покладатися по-перше, на одного з 

державних  інспекторів  цього  органу,  про  що  визначається  у  відповідному  

наказі  та  його функціональних обов'язках. По-друге, за письмовим дорученням 

(у вигляді резолюції) начальника органу дізнання, здійснювати дізнання в 

конкретних справах про  пожежі  і  порушення  протипожежних  правил можуть і  

інші державні інспектори з пожежного нагляду місцевого органу. 

Наказ МНС від 5 липня 2004 року №301 ввів в дію Інструкцію про порядок 

організації роботи органів дізнання в системі МНС України при проведенні 

пожежно-технічних розслідувань, перевірок заяв, повідомлень та іншої 

інформації про пожежі та злочини, пов‘язані з ними, провадження дізнання у 

справах про пожежі і порушення протипожежних правил. Інструкція визначає 



здійснення органами дізнання процесуальних дій при виконанні завдань 

кримінально-процесуального законодавства. 

Органи дізнання МНС України в силу покладених на них правоохоронних 

функцій не можуть не взаємодіяти з правоохоронними органами, та, зокрема, з 

органами внутрішніх справ. Питання такої взаємодії врегульовано окремим, 

спільним наказом МВС України та МНС України від 26.08.2003 №943/302 «Про 

взаємодію органів внутрішніх справ України та органів Державного пожежного 

нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, 

пов'язаних із пожежами». Відповідно до наказу, взаємодія відбувається на різних 

етапах: під час розгляду заяв і повідомлень про злочини, пов’язані з пожежами, на 

стадіях дослідчої перевірки та попереднього розслідування та у складі СОГ при 

виїзді на місця пожеж. 

Таким чином, можемо констатувати, що питання провадження дізнання в 

органах державного пожежного нагляду має ґрунтовну нормативно-правову базу. 
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