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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  і 

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) 70-28-77 Факс: 76-51-19. hmns@ic.km.ua 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання обласної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
 

«_24_» лютого 2016 року                                        м. Хмельницький 

 

Головував: Кальніченко В.І., заступник голови обласної державної адміністрації,  

  перший заступник голови обласної комісії з питань техногенно-  

  екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
 

Присутні: - члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і  

  надзвичайних ситуацій (за списком); 
 

- Підлісна Н.М., начальник відділу регіонального відділення Фонду  

  держмайна України по області,  
 

- Дідух І.М., заступник Директора Департаменту економічного  

   розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації; 
 

- Ліщук О.І., заступник начальника Державної екологічної інспекції  

  в області; 
 

- Мартинов А.В., заступник начальника Департаменту екології та  

  природних ресурсів облдержадміністрації; 
 

- Савіцький С.О., начальник управління охорони, використання і   

   відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в області; 
 

- Юра С.В., заступник начальника Головного управління ДСНС України 

  в області; 
 

- Шундерюк Д.І., начальник відділу філії ПАТ «Укртелеком»; 
 

- Намистюк О.В., юрисконсульт ПАТ «Хмельницькрибгосп»; 
 

- керівники райдержадміністрацій, 

  виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад  

   (у режимі селекторної наради). 

 

 

На початку засідання заступник голови обласної державної адміністрації, 

перший заступник голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Кальніченко В.І. повідомив, що на порядок 

денний планового засідання комісії, додатково, у порядку контролю за виконанням 

попередніх рішень, внесено ще 2 питання. 
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1. Про стан виконання заходів щодо приведення у готовність захисних  

      споруд цивільного захисту, які перебувають в управлінні регіонального  

      відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області  
      (Данилюк Є.Д., Підлісна Н.М., Кікоть М.Ю., Кальніченко В.І.) 

 

За результатами обговорення інформації про стан виконання заходів щодо 

приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в 

управлінні регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Хмельницькій області, на підставі статті 25 Закону України «Про місцеві  

державні адміністрації», статей 4, 5 Закону України «Про Фонду державного  

майна України», обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати регіональному відділенню Фонду державного майна 

України в області (Андрушко Н.М.): 

1.1. До 15 березня 2016 року звернутися до Фонду державного майна 

України щодо вирішення питання про приведення у належний стан або зняття з 

обліку, як непридатних для використання, захисних споруд цивільного захисту 

№№ 84211, 84208, 84138, 84101, 84104, 84119, 84120, 84166, 84102, 84199, 84539, 

84768, що перебувають в управління регіонального відділення Фонду державного 

майна України в області. 

1.2. Невідкладно повідомляти правоохоронні органи про факти 

пошкодження, знищення або розкрадання майна захисних споруд цивільного 

захисту, що перебувають в управлінні регіонального відділення Фонду державного 

майна України. 

1.3. До 1 квітня 2016 року розробити графік переукладання договорів з 

підприємствами, установами та організаціями про безоплатне зберігання захисних 

споруд цивільного захисту, які не увійшли до статутних капіталів, термін дії яких 

закінчився. У разі порушення графіку підприємствами, установами та 

організаціями або їх відмови від укладання договорів ініціювати вирішення цього 

питання у судовому порядку. 

2. Головам Білогірської (Муляр Р.П.), Ізяславської (Яцков Б.О.), 

Славутської (Маршук Б.П.) райдержадміністрацій, рекомендувати  

Нетішинському (Супрунюк О.О.), Славутському (Сидір В.Б.) міським головам,  

під час підготовки пропозицій переліків об’єктів та заходів, фінансування яких 

планується за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансування 

заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження ХАЕС, в обов’язковому порядку включати заходи з 

проведення ремонту захисних споруд комунальної власності. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

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

територіальних громад: 

3.1. Під час коригування місцевих бюджетів передбачити виділення коштів 

на проведення заходів з технічної інвентаризації та приведення у належний стан 

захисних споруд цивільного захисту комунальної власності. 

3.2. 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). 
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3.3. На чергових засіданнях районних (міських) комісій ТЕБ і НС заслухати 

керівників підприємств, установ, організацій, які не виконують вимог нормативних 

документів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту та утримання їх в готовності до використання за призначенням.  

4. Виконавцям зазначених заходів до 1 квітня та 1 грудня 2016 року,  

надати інформацію про їх виконання управлінню з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) для узагальнення, аналізу та 

подальшого інформування комісії.  

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

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

 

2. Про стан виконання рішень обласної комісії ТЕБ і НС щодо  

       функціонування  системи  оповіщення.  
      (Данилюк Є.Д., Склонний Д.В., Ковальчук П.П., Шундерюк Д.І.,  Кальніченко В.І.) 

 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Вказати головам Білогірської (Муляр Р.П.), Городоцької  
(Кропивницький В.В.), Кам’янець-Подільської (Сукач В.О.), Красилівської 
(Островська Н.В.), Славутської (Маршук Б.П.), Хмельницької (Коменда Л.М.) 
райдержадміністрацій на недостатню роботу з організації оповіщення в закладах 
освіти, культури та соціальної сфери. 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

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

територіальних громад спільно з обласною спеціалізованою службою оповіщення 

та зв’язку (Дідух І.М.):  

2.1. Організувати чергування посадових осіб у неробочий час, вихідні та 

святкові дні. 

2.2. Забезпечити обладнання робочих місць чергових пристроями 

автоматичного дозвону та підключення до стійок циркулярного виклику робочих 

та домашніх телефонів керівників райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських, селищних, сільських рад, об’єднаних територіальних громад, членів 

місцевих комісій з питань ТЕБ і НС, евакуаційних комісій, спеціалізованих служб 

цивільного захисту.  

2.3. Спільно з Департаментами освіти і науки (Фасоля О.І.), соціального 

захисту населення (Лукомська С.І.), охорони здоров’я (Цуглевич Я.М.), 

управлінням культури, національностей та релігій (Трунова І.І.) 

облдержадміністрації забезпечити функціонування в адміністративних 

приміщеннях органів, закладах освіти, культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту проводового радіомовлення або FM-приймачів відповідного діапазону в 

населених пунктах, де відсутнє проводове радіо. 

2.4. Забезпечити встановлення вуличних гучномовців у населених пунктах. 

2.5. Протягом першого півріччя 2016 року розробити та внести на розгляд 

відповідних рад проекти Програм цивільного захисту, у яких передбачити заходи 

із розвитку та вдосконалення місцевих систем оповіщення. 

3. Головам Білогірської (Муляр Р.П.), Ізяславської (Яцков Б.О.), 

Славутської (Маршук Б.П.), Шепетівської (Петров В.А.) райдержадміністрацій 
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особисто контролювати організацію заходів із оповіщення населених пунктів, які 

входять у зону спостереження Хмельницької АЕС. 

4. Головам Кам’янець-Подільської (Сукач В.О.), Полонської  

(Нагурний О.О.), Славутської (Маршук Б.П.) райдержадміністрацій до 1 липня 

2016 року завершити роботу щодо придбання та встановлення пристроїв 

автоматичного дозвону ДТР-08. 

5. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в області 

(Семенишин М.О.) забезпечити відновлення радіотрансляційних точок у 

територіальних відділах (віділеннях) Національної поліції.  

6. Рекомендувати ВАТ «Хмельницьктранс» (Тернавський П.І.) відновити 

проводове радіомовлення для оповіщення персоналу та пасажирів на автобусних 

вокзалах і станціях.  

7. Виконавцям зазначених заходів до 1 липня 2016 року, надати інформацію 

про їх виконання управлінню з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) для узагальнення, аналізу та подальшого 

інформування комісії.  
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на обласну 

спеціалізовану службу оповіщення та зв’язку (Дідух І.М.), управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.).  

 

3. Про хід виконання рішень обласної комісії ТЕБ і НС щодо стану  

       експлуатації полігонів твердих побутових відходів та очисних споруд.  
      (Мартинов А.В., Ліщук О.І., Кулінський О.Ю., Гребенюк В.А., Гурин Ю.В., 

        Данилюк Є.Д.,  Кальніченко В.І.) 
 

Заслухавши, у порядку контролю за виконанням попередніх рішень, 
інформацію про хід виконання рішень обласної комісії ТЕБ і НС щодо стану 
експлуатації полігонів твердих побутових відходів, обласна комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Інформації про хід виконання рішень № 6 від 11.06.2015, № 8 від 
01.10.2015 обласної комісії ТЕБ і НС щодо стану експлуатації полігонів твердих 
побутових відходів взяти до відома. 

2. Визнати такою, що потребує покращення роботу Департаменту екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.) з виконання 
контрольних повноважень у галузі природоохоронного законодавства.  

3. Вказати головам Білогірської (Муляр Р.П.), Віньковецької (Лелюк В.Б.), 
Дунаєвецької (Бернашевський О.В.), Кам’янець-Подільської (Сукач В.О.), 
Новоушицької (Танасійчук Ю.С.), Полонської (Нагурний О.О.), Славутської 
(Маршук Б.П.), Старосинявської (Русий І.П.), Теофіпольської (Маєвський Ю.Ф.), 
Чемеровецької (Батюк О.Б.), заступнику голови Ярмолинецької (Байталюк В.М.) 
райдержадміністрацій на недоліки в організації збирання побутових відходів і 
недостатню взаємодію у цих питання з органами місцевого самоврядування. 

4. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
(Вавринчук С.М.) забезпечити моніторинг виконання рішень обласної комісії ТЕБ і 
НС щодо приведення полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових відходів у 
відповідність до вимог нормативно-правових актів. У разі не забезпечення 
виконання цих заходів до 1 травня 2016 року внести пропозиції керівництву 
облдержадміністрації щодо вжиття заходів реагування до винних.  
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5. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
(Вавринчук С.М.), рекомендувати Головному управлінню Держсанепідслужби 
(Баланюк І.М.), Державній екологічній інспекції (Гуменюк В.В.) в області:  

5.1. До 1 квітня 2016 року надати спільні пропозиції керівництву 
облдержадміністрації щодо створення міжрайонних комплексів з переробки та 
утилізації твердих побутових відходів на території області.  

5.2. Посилити контроль за дотриманням вимог санітарно-екологічного 
законодавства в ході експлуатації полігонів та звалищ побутових і промислових 
відходів області, наявністю дозвільної природоохоронної документації.  

5.3. До 1 квітня 2016 року розробити рекомендації для органів місцевого 
самоврядування щодо рекультивації звалищ.  

6. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 
значення) головам, міським, селищним і сільським головам, головам об’єднаних 
територіальних громад: 

6.1. До 20 квітня 2016 року вжити заходів:  

6.1.1. З приведення у належний санітарно-екологічний стан полігонів та 

звалищ твердих побутових відходів (ТПВ), виявленню та ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ.  

6.1.2. З санітарної очистки лісосмуг та узбіч автомобільних доріг і 

своєчасному вивезенню сміття з цих територій.  

6.1.3. Із забезпечення належного санітарного стану дитячих та спортивних 

майданчиків, кладовищ, меморіальних комплексів, військових поховань, зон 

відпочинку і масового відвідування (парків, скверів).  

6.1.4. Із видалення аварійних сухостійних дерев, стан яких загрожує життю,  

здоров’ю громадян,  а також майну громадян та юридичних осіб. 

6.2. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про відходи», забезпечити 

складання та ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 

і місць видалення відходів, про що інформувати Департамент екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.) та Державну 

екологічну інспекцію в області (Гуменюк В.В.) для подальшого контролю. 

6.3. З метою запобігання виникнення несанкціонованих звалищ та 

зменшення обсягів утворення відходів, відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

відходи», провести роботу щодо створення комісій по безхазяйним відходам, 

розробити і погодити з Держсанепідслужбою в області (Баланюк І.М.) схеми 

санітарної очистки та правила благоустрою населених пунктів, налагодити 

безперебійний вивіз відходів.  

6.4. Розглянути питання щодо виділення земельних ділянок у користування 

під існуючими звалищами ТПВ, вжити заходів щодо проведення рекультивації 

закритих і переповнених звалищ. 

6.5. До 1 травня 2016 року провести роботу щодо отримання в повному 

обсязі дозвільно-погоджувальної природоохоронної документації на полігонах та 

звалищах твердих побутових відходів. 
7. Виконавцям зазначених заходів надавати, у терміни встановлені 

протоколом № 8 від 01.102015 (до 1 квітня 2016 року, далі щоквартально до 10 
числа місяця наступного за завітним періодом), інформацію про їх виконання 
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації  
(Вавринчук С.М.) для узагальнення, аналізу та подальшого інформування обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.  
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8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.), управління з 
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 

4. Про стан готовності органів виконавчої влади та органів місцевого   

      самоврядування до пропуску льодоходу весняної повені 
      (Димінський Ю.М., Мартинов А.В., Ліщук О.І., Намистюк О.В., Царенко О.І.,  

       Данилюк Є.Д., Кальніченко В.І.) 
 

Обговоривши інформацію про хід підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та талодощових паводків у 2016 році комісія відзначає, що аналіз 

гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки, яка склалась у басейнах 

річок області  протягом січня-лютого поточного року, свідчить про ймовірність 

формування і проходження навесні незначної за обсягом (у межах норми і дещо 

нижче за норму) і розтягнутої у часі весняної повені. Однак у разі значних опадів 

можливе ускладнення водогосподарської обстановки. 

З метою безпечного пропуску високих вод, своєчасного наповнення 

водосховищ, забезпечення надійного водопостачання населення і галузей 

економіки, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА:  

1. Результати перевірок та оцінку готовності водогосподарських організацій 

щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації взяти до відома.  

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, керівникам територіальних підрозділів центральних органів 

влади, підприємств, установ та організацій забезпечити:  

2.1. Виконання Плану основних заходів центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та 

пропуску льодоходу, повені і паводків у 2016 році, затвердженого віце-прем’єр-

міністром України – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, першим заступником голови Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Г.Зубко 

та Плану дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування  щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на 

території Хмельницької області у 2016 році, відповідних місцевих планів.  

2.2. Організацію роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій 

(об’єктових комісій) щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 

2016 році. 

2.3. Уточнення розрахунку сил і засобів, підготовку інженерної та 

автомобільної техніки, створення резерву паливно-мастильних матеріалів та інших 

матеріальних ресурсів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з 

ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. 

2.4. Оперативне реагування у разі порушення нормальних умов проживання 

та сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення, пов’язаних з пропуском 

весняної повені.  

2.5. Здійснення постійного нагляду і перевірок за станом гідротехнічних 

споруд водних об’єктів, ліквідації заторів, які можуть утворюватись у водоскидних 

та водопропускних спорудах.  
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3. Голові Дунаєвецької райдержадміністрації Бернашевському О.В.  

до 15 березня 2016 року внести пропозиції Дунаєвецькій районній раді 

(Михальській О.В.), Маківській сільській об’єднаній територіальній громаді 

(Кушнір А.А.) щодо розгляду питання про можливість взяття у комунальну 

власність 10 безхазяйних гідротехнічних споруд, що знаходяться на території 

спроможної територіальної громади.  

4. Рекомендувати обласному управлінню водних ресурсів  

(Димінський Ю.М.):  

4.1 Забезпечити своєчасне виконання запобіжних та аварійно-

відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах і захисних комплексах, та  

у разі ускладнення обстановки інформувати кризовий центр облдержадміністрації.  

4.2 Спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами  

місцевого самоврядування Білогірського, Віньковецького, Ізяславського, 

Кам’янець-Подільського, Полонського, Чемеровецького, Шепетівського та 

Ярмолинецького районів вжити заходів щодо виготовлення технічних 

характеристик (техпаспортів) гідротехнічних споруд штучних водних об’єктів.  

4.3. До 25 березня 2016 року за згодою ДП «Укрриба», ПАТ 

«Хмельницькрибгосп», користувачів гідротехнічних споруд, надати обласній 

комісії з питань ТЕБ і НС інформацію про кількість ГТС на рибогосподарських 

водних об’єктах, їх площу і місцезнаходження, копії технічної та 

правовстановлюючою документації. 

4.4. За участю райдержадміністрацій провести роз’яснювальну роботу щодо 

виконання ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 

про істотні умови договору оренди в частині страхування орендарем взятого ним в 

оренду майна, з метою забезпечення прав та законних інтересів фізичних, 

юридичних осіб і держави, пов’язаних із забезпеченням техногенно-екологічної 

безпеки. 

5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(Ващук Г.І.) організувати та забезпечити виконання заходів із здійснення 

контролю за якістю питної води та санітарним станом у зонах питних водозаборів. 

6. Виконавцям зазначених заходів до 1 квітня та 1 грудня 2016 року,  

надати інформацію про їх виконання управлінню з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) для узагальнення, аналізу та 

подальшого інформування комісії.  

7 Контроль за виконанням даного рішення покласти на обласне управління 

водних ресурсів (Димінський Ю.М.), управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 

 
Заступник голови облдержадміністрації,  
Перший заступник голови комісії                             В. Кальніченко 
 


