
 
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. umns@adm-km.gov.ua 

 

                                                                            
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації 
 

22 грудня 2016 року м. Хмельницький 
 

Головував                                            -               Кальніченко В.І.  

Присутні члени комісії                       -               10 осіб (за окремим списком) 
 
 

Розглянувши питання порядку денного: 
 

1. Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пов’язаної з 

спалахом африканської чуми свиней на території Старокостянтинівського та 

Полонського районів Хмельницької області 

(Кальніченко В.І., Борикін О.Г., Пруткий В.В., Марченко В.Л., Садовюк О.П., 

Дмитришина Я.Я.) 

Впродовж жовтня-грудня 2016 року внаслідок спалахів захворювання на 

африканську чуму свиней на території області суттєво ускладнилася епізоотична 

ситуація. Зокрема в смт. Летичів (у приватному господарстві гр. Криськової Т.Л.) 

внаслідок захворювання на африканську чуму загинуло 7 голів свиней (звіт 

ДНДІЛДВСЕ від 19.10.2016 року № 006794 п.м./16). Дана подія експертною 

комісією ДСНС України класифікована як надзвичайна ситуація природного 

характеру об’єктового рівня. В ході здійснення карантинних заходів на території 

області додатково зареєстровано ще 3 випадки захворювання на африканську чуму 

свиней, що підтверджено результатами досліджень Державного науково-дослідного 

інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а саме: 

в смт. Нова Ушиця (у приватному господарстві гр. Мельниченко Ю.А - звіт 

ДНДІЛДВСЕ від 08.11.2016 року № 007258 п.м./16; 

в с. Воронківці Старокостянтинівського району (ТОВ «Подільський бекон») - 

звіт ДНДІЛДВСЕ від 14.11.2016 року № 007427 п.м./16; 

в м. Полонне (СТОВ АФ «Маяк») - звіт ДНДІЛДВСЕ від 15.12.2016 р. 

№008245 п.м./16. 

В межах епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду проводяться 

протиепізоотичні і карантинні заходи. 

В Старокостянтинівському районі на протязі з 17.11.16 по  12.12.16  спалено 

8532  трупів свиней, в Полонському районі станом на  21.12.2016 року проведено 

умертвіння і спалювання 3931 голів свиней. По двох районах станом на 21.12.2016 

року спалено 12463 голів свиней. 

Відповідно до проведених райдержадміністрацією розрахунків сума збитків 

від втрати поголів’я сільськогосподарських тварин  по Старокостянтинівському 
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району склала – 17 млн. 263 тис. грн. 

На здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з рерервних 

фондів (об’єктового - ТОВ «Подільський бекон» - 35,6 тис. грн., місцеві - 

Старокостянтинівська райдержадміністрація - 300 тис. грн., Грирорівська сільська 

рада - 100 тис.грн., яких недостатньо для  можливості фінансування зазначених 

заходів. 

Комісія вирішила: 

1. Відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, п.6 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 №368 «Про затвердження 

Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

за їх рівнями» ситуація, яка трапилась у Летичівському, Новоушицькому, 

Старокостянтинівському та Полонському районах з встановлення карантину 

африканської чуми свиней (враховуючи значне поширення небезпечної інфекційної 

хвороби тварин на території області), за класифікаційними ознаками (ознака 2.39 – 

захворювання сільськогосподарських та диких тварин на екзотичні та особливо 

небезпечні інфекційні (карантинні) хвороби: африканська чума свиней, 

Ньюкаслська хвороба, сибірка, ящур тощо) класифікувати як надзвичайну 

ситуацію місцевого рівня - код 20733 (НС, пов'язана з епізоотією). 

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

спільно з Головним управлінням ДСНС України у Хмельницькій області направити 

до Експертної комісії ДСНС України обґрунтовуючі матеріали для підтвердження 

рівня надзвичайної ситуації відповідно до наказу МВС України від 04.09.2014        

№ 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання 

висновку про рівень надзвичайної ситуації». 

3. Головному управлінню Держпродспоживслужби України в Хмельницькій 

області, Головному управлінню ДСНС України у Хмельницькій області, Головному 

управлінню Національної поліції в Хмельницькій області, Летичівській, 

Новоушицькій, Старокостянтинівській та Полонській райдержадміністраціям, ТОВ 

«Подільський бекон», СТОВ АФ «Маяк»: 

3.1. Забезпечити проведення  робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

пов'язаної із спалахом африканської чуми свиней у вказаних епізоотичних 

осередках. 

3.2. У випадку виявлення нових осередків хвороби негайно інформувати голову 

комісії. 

3.3. Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

захворюваності свійських тварин на африканську чуму свиней. 

4. Головам Старокостянтинівської (Фесун С.Н.) та Полонської      

(Вощатинський О.О.) районних державних адміністрацій у разі необхідності 

виділення коштів з обласного та державного бюджету надати до обласної державної 

адміністрації (через Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури та Департамент фінансів) документи для прийняття рішення щодо 

виділення фінансових ресурсів з резервного фонду обласного бюджету відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 «Про 

затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету». 

5. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації (Дмітрієнко О.М.) спільно з Департаментом фінансів 
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(Пенюшкевич С.А.) облдержадміністрації (при надходженні пакету документів від 

Старокостянтинівської та Полонської райдержадміністрацій) підготувати проект 

розпорядження щодо виділення фінансових ресурсів з резервного фонду обласного 

бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. 

№ 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету» для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Старокостянтинівській та 

Полонській райдержадміністраціям. 

6. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації (Дмітрієнко О.М.) (при надходженні пакету документів від 

Старокостянтинівської та Полонської райдержадміністрацій) підготувати та 

направити матеріали до Кабінету Міністрів України для прийняття рішення щодо 

виділення фінансових ресурсів з резервного фонду державного бюджету відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. №415 «Про 

затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету». 

7.  Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  

(Конончук В.П.) надати допомогу Старокостянтинівській та Полонській 

райдержадміністраціям в оформленні документів, в частині підрахунків збитків. 

4. Головному управлінню Держпродспоживслужби України в Хмельницькій 

області підготувати та надати Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю  облдержадміністрації матеріали щодо спалахів захворюваності на 

африканську чуму свиней у Летичівському, Новоушицькому, 

Старокостянтинівському та Полонському районах, а також інформацію про 

першочергові заходи, які необхідно провести у випадку підозри на хворобу чи її 

виявлення. 

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  

облдержадміністрації організувати розповсюдження матеріалів серед населення 

області щодо захворюваності свійських тварин на африканську чуму свиней з 

максимальним використанням засобів масової інформації (регіональне та місцеве 

телебачення, друковані видання, радіо, інтернет тощо). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне управління 

Держпродспоживслужби України в Хмельницькій області. 
 

2. Про стан травматизму невиробничого характеру в області та хід 

виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру у Хмельницькій області на 2016 рік  

(Корева Ю.М.) 

 

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

1.1. Визначити відповідальну особу за координацію виконання заходів, 

пов’язаних з профілактикою невиробничого травматизму з числа заступників голів 

райдержадміністрацій. 
1.2. спільно з головами сільських, селищних рад вжити заходів щодо 

передбачення в профільних програмах заходів з попередження невиробничого 
травматизму та їх фінансування. 
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1.3. До 15 січня 2017 року проаналізувати стан виробничого та невиробничого 
травматизму за останні три роки на відповідних адміністративних територіях та на 
підставі проведеного аналізу розробити комплекс заходів щодо його поліпшення. 

1.4. Протягом першого кварталу 2017 року заслухати керівників підприємств, 
на яких виникли факти загибелі та травмування працівників на виробництві, на 
засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС. 

1.5. Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом з 
профілактики невиробничого травматизму у Хмельницькій області на 2017 рік, про 
що інформувати комісію, через управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, щоквартально, до 10 числа першого місяця наступного 
кварталу. 

1.6. Врахувати зазначені заходи під час підготовки місцевих Планів з 
профілактики невиробничого травматизму на відповідних територіях, які розробити 
та затвердити встановленим порядком до 1 лютого 2017 року. 

2. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
(Лукомська С.І.): 

2.1. У березні - травні 2017 року провести обстеження осель одиноких, 
пристарілих, соціально незахищених громадян і неблагополучних сімей та 
визначити на території кожної сільської ради помешкання вищевказаної категорії 
осіб, які потребують першочергової допомоги . 

2.2. Забезпечити проведення системної профілактичної роботи, в тому числі 
через засоби масової інформації щодо попередження травматизму невиробничого 
характеру серед населення. 

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.): 
3.1 Організувати проведення роз’яснювальної роботи направленої на 

попередження випадків отруєнь в тому числі алкоголем.  
3.2. Протягом першого кварталу 2017 року  розробити методичні матеріали та 

буклети на протиалкогольну тематику.  
4. Головному управлінню ДСНС в області (Братко Е.П.) спільно з 

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.), 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації (Лукомська 
С.І.), Департаментом освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.) протягом 
квітня-травня 2017 року організувати проведення навчання керівників оздоровчих 
таборів, таборів відпочинку, санаторіїв та обслуговуючого персоналу по гасінню 
пожеж, евакуації людей та дітей, користуванню первинними засобами 
пожежогасіння, автоматичною пожежною сигналізацією, оповіщенням про пожежу. 

5. Головному Управлінню Національної поліції в області (Семенишин М.О.):  
5.1. Щоквартально проводити перевірки щодо умов зберігання, реєстрації, 

вогнепальної, газової зброї у громадян. 
5.2.  До 1 квітня 2017 року провести весняне обстеження вулично-шляхової 

мережі області з метою визначення стану експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування, вулиць населених пунктів і 
залізничних переїздів після закінчення зимового сезону 2016-2017 років і належної 
підготовки їх до літнього періоду експлуатації. 

5.3 До 20 жовтня 2017 року провести огляди на визначення придатності до 
експлуатації шкільних автобусів під час складних умов зимового періоду 

5.4. В листопаді 2017 року провести на базі Центру надання послуг пов’язаних 
з використанням автотранспортних засобів курсів щодо підготовки та використання 
автомобіля у зимовий період, а також проведення практичних занять з керування 
автомобілем у зимовий період.   
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5. ПАТ «Хмельницькобленерго» (Козачук О.І.): 
5.1. Забезпечити своєчасний ремонт чи заміну електричних мереж, які 

відпрацювали амортизаційний термін і стали небезпечними в експлуатації, особливо 
ділянки електричних мереж в місцях масового перебування людей.  

5.2. Протягом першого півріччя 2017 року Організовувати проведення робіт з 
розчистки зелених насаджень під лініями електропередач. 

5.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
попередження випадків ураження електричним струмом та користування 
електричними побутовими приладами. 

6. ПАТ«Хмельницькгаз»(Юрченко М.Б.), ПАТ «Шепетівкагаз» (Турінський 
В.В.): 

6.1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
порядку користування газовими побутовими приладами. 

6.1. В лютому та липні 2017 року провести місячник безпечного користування 
газом в побуті. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 

3. Про результати інвентаризації захисних споруд та їх готовність до 

використання за призначенням 

(Овідько В.М.) 
 

1. Головам Волочиської, Ізяславської, Шепетівської, Полонської та 

Кам’янець-Подільської райдержадміністрацій, рекомендувати головам міст 

Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка та Старокостянтинів до                

1 вересня 2017 року завершити технічну інвентаризацію захисних споруд 

цивільного захисту, а у разі неможливості проведення, вжити заходів щодо 

підготовки документів для їх списання та зняття з обліку відповідно чинного 

законодавства. 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, міським, селищним і сільським головам, головам об’єднаних 

територіальних громад:  

2.1. Передбачити в місцевих бюджетах кошти на завершення технічної 

інвентаризації та приведення у належний стан захисних споруд цивільного захисту 

комунальної власності.  

2.2. Забезпечити виконання Плану заходів з приведення захисних споруд 

цивільного захисту у готовність до прийому населення (затверджено протоколом 

комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації від 26 червня 2014 року №4). 

2.3 Спільно з представниками ГУ ДСНС  в області організувати проведення 

перевірок стану утримання та готовності до прийому населення захисних споруд в 

тому числі споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Інформацію 

про результати надати до управління з питань цивільного захисту населення до          

1 червня та 1 грудня 2017 року.  

2.4 При здійснені заходів з передачі багатоквартирних будинків в управління 

ОСББ вжити заходів щодо недопущення відчуження захисних споруд цивільного 

захисту, які розміщені під будинками та залишення їх у комунальній власності. 

3. Головам Білогірської, Ізяславської, Славутської райдержадміністрацій, 

рекомендувати Нетішинському та Славутському міським головам, за результатами 

обстеження захисних споруд комунальної власності, забезпечити протягом першого 
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півріччя 2017 року виготовлення проектної документації на споруди, в яких 

планується проведення ремонтних робіт за рахунок коштів субвенції у 2017 році. 

4. Головному управлінню ДСНС України в області (Братко Е.П.) забезпечити 

продовження роботи щодо розробки та оприлюднення інтерактивних карт 

розміщення захисних споруд на території міст та районів області. 

5. З метою своєчасного прийняття рішення щодо подальшого використання 

захисних споруд, які перебувають на балансі підприємств – банкрутів, 

рекомендувати регіональному відділенню Фонду державного майна України в 

області (Андрушко Н.М.) - ініціювати проведення обстеження (відповідними 

спеціалізованими організаціями) технічного стану цих захисних споруд за рахунок 

виконання ліквідаційних заходів.  

6. Інформацію про хід виконання зазначених заходів надати управлінню з 

питань цивільного захисту населення облдержадміністрації до 1 вересня 2017 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

4. Про розгляд та затвердження переліків, планів та інше. 

(Данилюк Є.Д.) 
 

4.1. Затвердити перелік потенційно-небезпечних об’єктів області на 2017 рік; 

4.2. Затвердити перелік об’єктів, які підлягають обладнанню 

автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у 2017 році; 

4.3. Затвердити перелік хімічно-небезпечних об’єктів, розташованих на 

території області, за ступенями хімічної небезпеки на 2017 рік. 

4.4. Затвердити класифікацію адміністративно-територіальних одиниць 

області на 2017 рік стосовно рівня хімічної небезпеки; 

4.5. Затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій на 2017 рік. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 
 

 

 

 

Заступник   голови  облдержадміністрації,  

перший заступник голови комісії з питань 

ТЕБ та НС о/п  В.Кальніченко 

 

 Секретар комісії                                                          о/п                  М.Плащовий 

 


