
 
У К Р А Ї Н А 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

К  О  М  І  С  І  Я 
з  п и т а н ь  т е х н о г е н н о – е к о л  о г і ч н о ї  б е з п е к и 

т а  н а д з в и ч а й н и х  с и т у а ц і й 
29000 м. Хмельницький,   Майдан Незалежності, Будинок рад. Тел: (0382) 76-52-71 Факс: 76-51-19. hmns@ic.km.ua 

 

22 лютого 2013 року № 167 
Затверджую 

Голова обласної державної 
адміністрації, начальник  
цивільного захисту області  
                    о/п                            
                                       В. Ядуха 
22 лютого 2013 року  

 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

 
21 лютого 2013 року                                                            м. Хмельницький 

 
Головує                                  -       Гаврішко В.Д. 
Присутні члени комісії       -       15 осіб (за окремим списком)   

 

Порядок денний: 
І. Про стан готовності органів влади та місцевого самоврядування до пропуску  

льодоходу весняної повені  та дощових паводків, захисту населених пунктів, об’єктів і 

сільськогосподарських угідь від підтоплень, та мінімізації обсягів завданих збитків. 

Виконання заходів щодо захисту територій від шкідливої дії вод. 

ІІ. Про стан протипожежного захисту об'єктів  з масовим перебуванням людей, 

будинків підвищеної поверховості.  

ІІІ. Про стан функціонування та утримання підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 
ІV. Про стан організації місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування  області проведення масово-роз'яснювальної роботи серед 
населення через заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури і 
мистецтва, комунальні установи, релігійні конфесії щодо порядку дій під час виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

V. Різне. 

V-1.  Про аварійний стан комплексу споруд «Казарми фортеці, 1760 року» по 

вул. Госпітальній, 14 у м. Кам’янець-Подільський. 
 

І. Про стан готовності органів влади та місцевого самоврядування до 

пропуску  льодоходу весняної повені  та дощових паводків, захисту населених 

пунктів, об’єктів і сільськогосподарських угідь від підтоплень, та мінімізації 

обсягів завданих збитків. Виконання заходів щодо захисту територій від 

шкідливої дії вод. 
(Плюта В.О., Ковальчук М.І., Дейнек Л.І., Манільчук А.В.,  

Данилюк Є.Д., Кукурудза О.І.) 



Комісія вирішила: 
1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, 

керівникам територіальних підрозділів центральних органів влади, підприємств та 

організацій забезпечити безумовне виконання Плану дій органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та 

паводків на території області у 2013 році, відповідних власних планів, вимог розділу 

ІІ рішення обласної міжвідомчої наради та засідання обласного оперативного штабу з 

координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

погіршенням погодних умов та ускладненням руху автомобільного транспорту на 

автошляхах області від 11 лютого 2013 року (Протокол № 4) щодо підготовки та дій 

під час пропуску льодоходу та весняного паводку. 
2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 
2.1. До 7 березня 2013 року провести наради з сільськими (селищними) 

головами на підпорядкованих територіях яких знаходяться безхазяйні водні об’єкти та 
гідротехнічні споруди, з питань безпечної їх експлуатації та вжиття практичних 
заходів щодо приведення в готовність аварійних гідротехнічних споруд та тих що не 
забезпечують пропускну спроможність (ремонт, спуск води, влаштування берегових 
паводкових водоскидів). 

2.2. Взяти під особистий контроль роботу щодо проведення інвентаризації та 

взяття на баланс міськими, районними, селищними, сільськими радами безхазяйних 

гідротехнічних споруд або їх прийняття (до завершення процедури прийняття їх на 

баланс) в оперативне користування. 
2.3. До 12 березня 2013 року забезпечити раціональне розміщення поблизу зон 

можливих підтоплень визначених у складі місцевих та об’єктових матеріальних 
резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, запасів 
паливо-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, 
захисного одягу, засобів відкачування води, плавзасобів шанцевого інструменту тощо. 

2.4. До 7 березня 2013 року вжити вичерпних заходів щодо проведення 

поточних ремонтів та очищення систем зливної каналізації населених пунктів, русел 

малих річок, водопропускних споруд під автомобільними мостами та дорогами, 

проведення (за необхідності) робіт з берегоукріплення, ремонту водозахисних споруд, 

нарощування дамб для захисту населених пунктів, об’єктів господарювання та 

дорожньої інфраструктури від шкідливої дії води, вивезення нагромаджень снігу, 

створення та розчищення водостоків в місцях де, за багаторічними спостереженнями, 

у такі періоди підтоплювались об’єкти інфраструктури, житлові будинки та 

господарські споруди. 

2.5. Передбачити залучення (за договорами, у разі необхідності) піротехнічних 

груп для виконання робіт з руйнування крижаних полів з метою захисту гідроспоруд, 

гідроелектростанцій на річка відповідних територій. 

2.6. Передбачити виділення коштів з місцевих бюджетів на забезпечення 

комунальних служб додатковими засобами відкачування води та інших засобів для 

проведення робіт по ліквідації наслідків шкідливої дії вод. 
3. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад: 
3.1. З метою зменшення негативного впливу шкідливої дії вод забезпечити 

виконання власниками гідротехнічних споруд (орендарями) водних об’єктів 
першочергових заходів щодо: 

- забезпечення дотримання затверджених облдержадміністрацією режимів 
роботи руслових водосховищ Хмельницької області на 2013 рік; 

- здійснення постійного нагляду за станом водних об’єктів і гідротехнічних 
споруд, проведення сколювання льоду, ліквідації місцевих підпорів, які можуть 



утворюватись на звивистих ділянках річок, у водоскидних та водопропускних 
спорудах; 

- оповіщення населення, що проживає в зонах можливого підтоплення при 
ускладненні паводкової обстановки; 

- проведення до 15 березня 2013 року страхування цивільної відповідальності 
орендарями водних об’єктів перед третіми особами, стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди; 

- проведення, відповідно до норм ДБНВ.2.4-3:2012, за участю спеціалістів 
облводресурсів, обстеження стану ГТС через кожні 5 років, з метою встановлення 
фактичного технічного стану гідротехнічних споруд штучних водних об’єктів та їх 
спроможності по безаварійному пропуску льодоходу, повені та дощових паводків.  

3.2. В період льодоходу, повені та паводків, у випадку загрози виникнення 
гідродинамічної аварії та необхідності спорожнення штучних водних об’єктів 
(водосховищ, ставків) керуватись розробленими обласним управлінням водних 
ресурсів «Методичними рекомендаціями щодо дій місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, користувачів штучних водних об’єктів та 
гідротехнічних споруд на них у випадку гідродинамічної аварії або її загрози». 

3.3. Визначити в районі відповідальних за пропуск льодоходу і повені на 
кожному безхазяйному ставку, які не передані в користування через передачу в 
оренду ділянок земель водного фонду, що знаходяться під водою. Забезпечити 
чергування користувачів водних об’єктів під час проходження повені. 

3.4. Зобов'язати користувачів водних об’єктів завчасно, до ймовірного початку 
інтенсивного танення снігу приспустити воду в ставках і водосховищах, для прийому 
повеневих вод, забезпечити регулювання поверхневих руслових водостоків на періоди 
проходження льодоходу, весняної повені та дощових паводків.  

3.5. До 7 березня 2013 року на засіданнях відповідних комісій з питань ТЕБ та 
НС: 

- розглянути питання щодо готовності органів місцевої виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, гідротехнічних споруд до безаварійного пропуску 
льодоходу та весняної повені, затвердити порядок додаткового залучення, окрім 
підрозділів територіального управління МНС України в області, спеціальної техніки 
та механізмів обласного управління водних ресурсів, відповідних комунальних та 
приватних підприємств на випадок виникнення надзвичайних ситуацій різного 
характеру. Уточнити розрахунки сил швидкого реагування та засобів для ліквідації 
негативних наслідків в разі виникнення повені та паводку; 

- заслухати (за необхідності) окремих селищних та сільських голів щодо 
готовності водних об’єктів, розташованих на відповідних територіях, гідротехнічних 
споруд на них, сил і засобів реагування, де стан справ не гарантує безпечність 
пропуску льодоходу та весняної повені.  

3.6. Забезпечити готовність залучення до дій в умовах паводку, пропуску 
льодоходу та повені плавзасобів в зонах можливого підтоплення при ускладненні 
паводкової обстановки. 

3.7. Доручити спільно із службами, які відповідають за експлуатацію і 
здійснюють технічний нагляд за станом мостових переходів, магістральних 
продуктопроводів, ліній електропередач та прилеглих до них ділянок водних об’єктів, 
встановити посилений контроль за безпечним пропуском води в зоні розташування 
цих споруд. 

3.8. Про готовність місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування до весняної повені, дощових паводків у 2013 році поінформувати 
облдержадміністрацію через територіальне управління МНС в області до 5 березня 
2013 року та про виконання заходів, визначених даним рішенням – комісію з питань 
ТЕБ та НС облдержадміністрації до 1 квітня 2013 року. 



4. Вказати головам Городоцької (Вербановський В.В.), Деражнянської (Шагака 
В.О.), Новоушицької (Московчук О.Є.), Старосинявської (Бобрич О.Г.), Хмельницької 
(Коліщак В.М.) райдержадміністрацій на відсутність роботи щодо інвентаризації 
гідроспоруд штучних водних об’єктів, встановленню технічного стану та їх власників 
(користувачів) де у 2012 році не розпочато процедуру взяття на баланс та 
інвентаризації безхазяйних ГТС, Віньковецької (Панасевич А.В.), Красилівської 
(Арсенюк П.І.), Летичівської (Кольгофер В.О.), Теофіпольської (Довжук В.В.) 
райдержадміністрацій – на низький відсоток (менше 15 %) проінвентаризованих 
гідротехнічних споруд, або щодо яких розпочато відповідну процедуру.  

5. Кам’янець-Подільській райдержадміністрації (Желізник М.Д.) вжити 
вичерпних заходів щодо недопущення надзвичайної події - прориву аварійної греблі 
ГТС на ставку в с.Привороття-2 та підтоплення населених пунктів Гуменецької 
сільської ради.  

6. Шепетівській райдержадміністрації (Адамець І.К.) вжити вичерпних заходів 
щодо недопущення надзвичайної події - прориву аварійної греблі ГТС ставка на р. 
Хомора біля смт. Гриців Шепетівського району. 

7. Начальнику обласного центру з гідрометерології (Ковальчук М.І.) 
забезпечити здіснення постійного моніторингу на річках області. Відповідну 
інформацію про гідрологічну обстановку та стан рівнів води надавати до кризового 
центру облдержадміністрації та ТУ МНС в області щоденно, а у випадку різких 
підйомів рівнів води – негайно. Уточнений прогноз весняного водопілля надавати 
щотижнево до 1 квітня 2013 року. 

8. Обласному управлінню водних ресурсів (Димінський Ю.М.) на період 
проходження льодоходу та весняної повені забезпечити здійснення постійного 
моніторингу за станом гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки на 
водних об’єктах області. У разі їх зміни, здійснювати оперативне коригування 
оптимальних режимів роботи основних руслових водосховищ області по умовах 
уточнених гідропрогнозів. 

9. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.): 
9.1. Забезпечити приведення до 5 березня 2013 року в готовність 

підпорядкованих сил та засобів до роботи у разі виникнення повені. 
9.2. До 7 березня 2013 року перевірити та забезпечити приведення до належного 

стану під’їзних шляхів до всіх мостів, водосховищ, гідроелектростанцій. 
10. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» (Шпак О.Л.) забезпечити стабільне 

електропостачання об’єктів, що забезпечують безперебійний пропуск повені (об’єкти 
життєзабезпечення гідрометеорологічної служби, польдерні (дренажні) насосні 
станції, шлюзи тощо) та оперативне його поновлення у разі аварійного відключення.  

11. Територіальному управлінню МНС в області (Манільчук А.В.)  забезпечити 
підтримання у постійній готовності аварійно-рятувальних сил та спеціальної техніки, 
плавзасобів, піротехнічних засобів, мобільного насосного обладнання, автономних 
джерел електроживлення, засобів забезпечення питною водою, тощо та оперативне 
застосування їх у разі потреби. 

12. Начальнику Головної Державної інспекції по малолітражних судах (Загоруй 
С.В.) до 5 березня 2013 року надати до комісії та Територіального  управління МНС в 
області перелік плавзасобів, зареєстрованих на території області.  

12. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Плюта В.О.) забезпечити: 

- організацію взаємодії всіх служб при реагуванні на ускладнення повеневої 

обстановки та залучення необхідної кількості сил і засобів з метою недопущення 

переростання повязаних з її погіршенням подій до рівня надзвичайної ситуації та 

своєчасного надання допомоги людям, які потерпають від повені; 



- своєчасне інформування та оповіщення керівного складу органів цивільного 

захисту та населення про погіршення метеорологічної обстановки під час пропуску 

повені, сходження криги та виникнення загрози підтоплення населених пунктів. 
13. Керівникам ПАТ «Альтен» (Рева О.Є.), ЗЕА «Новосвіт» (Кульматицький 

С.О.), ТОВ “Мартинківська ГЕС”, ПАТ «Маяк» (Томчишин В.Й.), ТОВ «Сібекс» 
(Ігнатенко С.М.): 

13.1. Забезпечити виконання рішень, рекомендацій облводгресурсу щодо 
утримання оптимальних рівнів води у водосховищах. 

13.3. Забезпечити до 10 березня 2013 року виконання вимог приписів 
територіального управління Держгірпромнагляду в Хмельницькій області щодо 
усунення порушень стану охорони праці та техногенної безпеки на підпорядкованих 
гідроелектростанціях, розташованих на території області. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на обласне управління 
водних ресурсів (Димінський Ю.М.), територіальне управління МНС в області 
(Манільчук А.В.). 

 

ІІ. Про стан протипожежного захисту об'єктів  з масовим перебуванням 

людей, будинків підвищеної поверховості.  
(Плюта В.О., Данилюк Є.Д., Манільчук А.В., Шелепало П.І.) 

Комісія вирішила: 
1. Головам райдержадміністрацій та міським (міст обласного значення) 

головам рекомендувати до 1 березня 2013 року: 

1.1. Уточнити перелік організацій, установ і закладів з масовим, в тому числі 

цілодобовим перебуванням людей. Довести до їх керівників інформацію про 

обставини та наслідки пожежі у нічному клубі «Кiss» (м. Санта-Марія, Бразилія). 

1.2. Організувати роботу в розважальних закладах з масовим перебуванням 

людей (нічні клуби, ресторани) перевірки джерел протипожежного водопостачання, 

шляхів евакуації, тощо. При виявленні недоліків з питань протипожежного захисту, 

що можуть вплинути на виникнення, швидке розповсюдження пожежі та нести 

реальну загрозу життю та здоров’ю людей, зобов’язати керівників (власників) 

зазначених об’єктів вжити невідкладних, вичерпних заходів щодо усунення 

виявлених недоліків.  У разі несвоєчасного відновлення протипожежної безпеки, 

приймати рішення щодо тимчасового, до повного усунення цих недоліків, 

припинення експлуатації небезпечних приміщень.  

1.3. Організувати та провести на одному з культурно-видовищних закладів 

навчання із залученням усіх служб взаємодії. 

2. Заступникам голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного 

значення) голів – головам місцевих комісій з питань ТЕБ та НС зобов’язати для 

забезпечення протягом першого кварталу 2013 року: 

- голів селищних та сільських рад проаналізувати протипожежний стан об’єктів 

з масовим перебуванням людей, протипожежного водопостачання на території 

населених пунктів, вжити заходів щодо належного обслуговування. Розглянути 

питання щодо поліпшення фінансування заходів «Програм забезпечення пожежної 

безпеки та розвитку інфраструктури пожежної охорони до 2015 року», а також 

затверджених планів заходів з приведення об'єктів із постійним та тимчасовим 

перебуванням дітей в належний протипожежний стан; 

- керівників підприємств, установ, організацій, об’єктів усіх форм власності 

розглянути питання щодо покращення протипожежного водопостачання, приведення 

в належний протипожежний стан підвідомчих об’єктів, забезпечити належне 

обслуговування та фінансування зазначених питань; 



- заслухати керівників об’єктів щодо стану протипожежного водопостачання та 

зобов’язати їх вжити заходів щодо приведення в технічно справний стан наявних 

джерел протипожежного водопостачання. 

3. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій міським (міст 

обласного значення) головам, головам селищних та сільських рад при формуванні та 

перегляді протягом 2013 року районних, місцевих бюджетів передбачати кошти на 

утримання та ремонт протипожежного водопостачання, пожежної та пристосованої 

техніки, водонапірних башт (будівництво водоймищ, улаштування пірсів і під’їздів до 

вододжерел, виробничих ємностей, артезіанських свердловин, обладнання 

водонапірних башт пристроями для забору води пожежними автомобілями тощо). 

4. Головам Городоцької (Вербановський В.В.), Дунаєвецької (Кучерявий Ю.В.), 

Кам'янець-Подільської (Желізник М.Д.), Шепетівської (Адамець І.К.) 

райдержадміністрацій вжити до 1 травня 2013 року заходів щодо приведення в 

належний протипожежний стан підвідомчих об'єктів освіти.  

5.  Головам Красилівської (Арсенюк П.І.), Кам'янець-Подільської (Желізник 

М.Д.), Новоушицької (Московчук О.Є.) райдержадміністрацій розглянути питання 

щодо поліпшення фінансування протипожежних заходів на об'єктах охорони 

здоров'я. 

6. Головам Летичівської, Ізяславської, Кам'янець-Подільської районних 

державних адміністрацій до 1 травня 2013 року доручити організувати роботу щодо 

виконання протипожежних заходів на об'єктах культури. 

7. Міським головам міст Хмельницький (Мельник С.І.), Кам'янець-Подільський 

(Сімашкевича М.Є.), Нетішин (Степаненко М.М.) вжити заходів щодо виконання 

протипожежних заходів на будинках підвищеної поверховості. 

8. Виконавчому комітету Нетішинської міської ради (Степаненко М.М.) до 27 

лютого 2013 року поінформувати облдержадміністрацію через управління 

Держтехногенбезпеки в області щодо причин багаторічного незадовільного 

виконання  передбачених відповідними приписами протипожежних заходів на 

будинках підвищеної поверховості міста. 

9. Департаменту соціального захисту населення (Лукомська С.І.), Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту (Очеретянко В.І.), Департаменту охорони здоров'я 

(Свестун Н.В.), управлінню культури, національностей та релігій (Трунова І.М.) 

облдержадміністрації до 10 березня 2013 року: 

9.1. Проаналізувати динаміку виконання протипожежних заходів. Висновки з 

аналізу розглянути на колегіях, відомчих нарадах із запрошенням працівників 

Держтехногенбезпеки. 

9.2. Вжити заходів щодо приведення підвідомчих об'єктів в належний 

протипожежний стан. 

9.3. Забезпечити монтаж систем протипожежної автоматики в приміщеннях 

дошкільних навчальних закладів. 
10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Територіальне 

управління МНС України в області (Манільчук А.В.) з управлінням 
Держтехногенбезпеки в області (Данилюк Є.Д.). 

 

ІІІ. Про стан функціонування та утримання підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 
(Манільчук А.В., Данилюк Є.Д., Плюта В.О., Кальніченко В.І.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій доручити: 



1.1. Під час переглядів, коригуванні бюджетів всіх рівнів на 2013 рік та програм 

економічного і соціального розвитку передбачити кошти на функціонування 

підрозділів місцевої пожежної охорони. 

1.2. Встановити контроль за виконанням селищними (сільськими) радами 

делегованих повноважень щодо фінансування підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 

1.3. До 1 червня 2013 року укомплектувати місцеві пожежні команди особовим 

складом згідно штатної чисельності (постанова Кабінету Міністрів України від 

24.03.2003 року № 202). 

1.4. При укладанні договорів соціального партнерства передбачити утримання 

пожежної та пристосованої техніки, водонапірних башт. 

1.5. При укладанні договорів на оренду ставків та інших водоймищ передбачати 

будівництво пірсів для забору води пожежними автомобілями та утримання під’їздів 

до них. 

1.6. До 1 квітня 2013 року розглянути питання, спланувати заходи, з 

передбаченням відповідного фінансового забезпечення, щодо оновлення та 

забезпечення необхідним пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням пожежної 

та пристосованої техніки, яка знаходиться в місцевих пожежних командах, а також їх 

забезпечення радіостанціями УКХ-діапозону для оперативного реагування, 

координації дій під час слідування та гасіння пожеж. 

2. Головам Деражнянської (Шагака В.О.), Білогірської (Мельничук О.П.), 

Теофіпольської (Довжук В.В.), Городоцької (Вербановський В.В.), Летичівської  

(Кольгофер В.О.) райдержадміністрацій до 10 березня 2013 року організувати 

чергування вже створених місцевих пожежних команд. 

3. Головам Красилівської (Арсенюк П.І.), Полонської (Станіслав Г.В.), 

Теофіпольської (Довжук В.В.), Хмельницької (Коліщак В.М.), Чемеровецької 

(Романчук С.П.) райдержадміністрацій до 1 березня 2013 року розглянути питання 

щодо можливості забезпечення фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони 

до потреби. 

4. Головам Городоцької (Вербановський В.В.), Красилівської (Арсенюк П.І.), 

Полонської (Станіслав Г.В.), Теофіпольської (Довжук В.В.), Чемеровецької 

(Романчук С.П.) райдержадміністрацій до 5 березня 2013 року надати 

облдержадміністрації через управління Держтехногенбезпеки в області інформацію 

щодо причин відсутності фінансування місцевих пожежних команд.  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Територіальне 

управління МНС України в області (Манільчук А.В.) з управлінням 
Держтехногенбезпеки в області (Данилюк Є.Д.). 

 

ІV. Про стан організації місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування  області проведення масово-роз'яснювальної роботи серед 
населення через заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури і 
мистецтва, комунальні установи, релігійні конфесії щодо порядку дій під час 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

(Буров О.В., Плюта В.О.) 
Комісія вирішила: 

1. Заступникам голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) 

голів:  

1.1. Забезпечити активізацію проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 

населення через заклади освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, соціального 

захисту, комунальні установи, релігійні конфесії щодо порядку дій під час 



надзвичайних ситуацій. Для цього до 10 березня 2013 року спільно з місцевими 

підрозділами територіального управління МНС в області, розробити узгоджені з 

відповідними керівниками спрямовані на це плани заходів на поточний, а в 

подальшому – на кожен наступний роки. 

1.2. Провести розширені наради із запрошенням керівників об’єктів з масовим 

перебуванням людей, на яких розглянути питання організації на об’єкті масово-

роз’яснювальної роботи щодо порядку дій персоналу та відвідувачів під час 

виникнення надзвичайних подій на об’єкті. Зобов’язати їх та проконтролювати 

безпосередньо на місцях до 1 квітня 2013 року розміщення в приміщеннях 

відповідних інструкцій та покажчиків, проведення з цього питання навчання з 

персоналом об’єктів під час реальної роботи за призначенням.  

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

(Очеретянко В.І.) з метою попередження виникнення надзвичайних подій різного 

характеру, зокрема пожеж з причин дитячих пустощів з вогнем і травмування на них 

дітей, спланувати проведення у навчальних закладах області Днів обережного 

поводження з вогнем, Тижнів знань з безпеки життєдіяльності, загальних 

батьківських зборів з залученням відповідних фахівців тощо. 

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Свестун Н.В.) 

доручити забезпечити регулярне залучення медичного персоналу для проведення 

роз'яснювальної роботи під час медичного обслуговування населення з попередження 

нещасних випадків невиробничого характеру та загибелі людей під час виникнення 

надзвичайних ситуацій, обладнання до 1 травня 2013 року в кожному лікувальному 

закладі спеціальних куточків, стендів з відповідною літературою та наочною агітацією 

щодо попередження загибелі та травмування людей на пожежах, у побуті, під час 

дорожньо-транспортних пригод, на водних об'єктах, у тому числі на льоду та інших 

надзвичайних подіях. 

4.  Департаменту соціального захисту населення (Лукомська С.І.), департаменту 

житлово-комунального господарства та будівництва (Вівчурко О.Ф.) 

облдержадміністрації доручити підпорядкованим (підшефним) установам, 

підприємствам, закладам активізувати роботу з навчання правилам пожежної безпеки 

в побуті серед різних верств населення.  

5. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

(Трунова І.М.) спільно з Територіальним управлінням МНС України в області 

(Манільчук А.В.) спланувати розроблення до 1 квітня 2013 сценаріїв (додатків до 

сценаріїв) театральних вистав, розважальних програм для дітей та юнацтва з основ 

пожежної безпеки та цивільного захисту населення та включення їх до репертуарів театру 

ляльок, естрадних концертів, телевізійних та радіопередач. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Територіальне 

управління МНС України в області (Манільчук А.В.) з управлінням 

Держтехногенбезпеки в області (Данилюк Є.Д.). 
 

V. Різне. 

V-1.  Про аварійний стан комплексу споруд «Казарми фортеці, 1760 року» 

по вул. Госпітальній, 14 у м. Кам’янець-Подільський. 
(Бабій С.В., Плюта В.О., Хоменко М.В., Дмитришен Я.Я., Трунова І.М.) 

Комісія вирішила: 
1. На підставі акту перевірки технічного стану пам’ятки архітектури, 

Експертного висновку про загальний технічний стан головного корпусу казарми-

фортеці по вул. Госпітальній, 14 в м. Кам’янець-Подільський, підготовленого у 2012 

році Хмельницькою філією Державного науково-дослідного та проектно-

вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», відповідно до  



Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, визначити аварійний 

стан головної споруди комплексу «Казарми-фортеці, 1760 року», обрушення ризолітів 

та інших конструктивних елементів якого несе загрозу життю і здоров’ю мешканців 

(18 осіб), житловим та господарським будівлям по вул. Руській №№ 53, 55, 57, 61 та 

102 (розташовані в підніжжі підвищення, на якому побудовано зазначений корпус) як 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру код 10630 НС 

унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності, ознаки 1.2, 1.67, 

2.6 (наказ МНС України від 12.12.2012. № 1400),  регіонального рівня (пункт 5.2 

Порядку класифікації НС за їх рівнями, затвердженого постановою КМУ від 

24.03.2004 року № 368). 

2. Департаменту економічного розвиту та торгівлі (Прусецький А.В.), 

Департаменту фінансів (Пенюшкевич С.А.) облдержадміністрації, виконавчому 

комітету Кам’янець-Подільської міської ради (Сімашкевич М.Є.) на підставі 

відповідного експертного висновку управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації розглянути питання щодо виділення коштів на запобігання 

виникненню зазначеної надзвичайної ситуації з резервного фонду Кам’янець-

Подільського міського, обласного бюджету та підготувати відповідне звернення до 

Кабінету Міністрів України щодо виділення для цього коштів з резервного фонду 

державного бюджету. 

3. Виконавчому комітету Кам’янець-Подільської міської ради      (Сімашкевич 

М.Є.): 

- підготувати, для звернення до Кабінету Міністрів України, пакет документів, 

згідно п.п. 13 та 15 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року № 415, в 

тому числі матеріали проведення моніторингу, експертизи, дослідження та прогнозу 

щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну 

ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків; 

- вжити заходів із забезпечення безпеки громадян відповідно до рекомендацій 

Експертного висновку Хмельницького філіалу «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»; 

- з метою збереження пам’ятки архітектури – комплексу споруд «Казарми-

фортеці, 1760 року», розглянути питання щодо замовлення додаткових досліджень 

стану їх конструкцій. 
 
 

Перший заступник голови  
облдержадміністрації, голова  
комісії з питань ТЕБ та НС                                     о/п                                  В.Гаврішко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вик. Пиріжок І.Д., 76-52-71 


