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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 2017 року                                        м. Хмельницький 

 

Головує   –  Кальніченко В.І.  

Присутні  –  члени  комісії  ___  чоловік( за  окремим списком).  
 

1.Про стан забезпечення оповіщення та інформування населення про 

загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. 

                                 ( Данилюк Є.Д.) 
 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 
 

1. Вказати головам: Білогірського, Дунаєвецького, Віньковецького, 

Волочиського, Городоцького, Шепетівського, Хмельницького Ярмолинецького 

районів на недостатню роботу з організації оповіщення в закладах освіти і науки, 

культури, охорони здоров`я. 

2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам: 

2.1. Обладнати робочі місця відповідальних чергових, забезпечити 

підключення пристроїв автоматичного дозвону до аналогового телефону та 

мобільного зв’язку. 

2.2. Визначити відповідальних осіб за експлуатацію та збереження 

пристроїв оповіщення, провести навчання з черговим персоналом із 

відпрацюванням практичних дій по оповіщенню посадових осіб. 

2.3. Забезпечити щоквартальне уточнення та коригування списків посадових 

осіб, які підлягають оповіщенню у разі загрози або виникнення надзвичайної 

ситуації та забезпечити підключення відповідних телефонних номерів до стійки 

циркулярного виклику.  

2.4. Організувати роботу із встановлення (ремонту) електросирен, вуличних 

гучномовців та сигнально-гучномовних систем з трансляцією ФМ-діапазона у 

населених пунктах, про що інформувати через управління з питань цивільного 

захисту до 1 липня та 10 грудня 2017 року. 

2.5. Відпрацювати схеми оповіщання населення по кожній сільській, 

селищній раді, в тому числі з залученням депутатів сільських, селищних рад. 

3. Головам об’єднаних територіальних громад до 1 липня 2016 року 

завершити роботу щодо встановлення пристроїв автоматичного дозвону ДТР-08. 
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4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.), 

управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації (Трунова 

І.М.) спільно з головами райдержадміністрацій забезпечити організацію виконання 

заходів із відновлення радіомовлення або встановлення ФМ-приймачів у 

підвідомчих закладах і до 1 серпня доповісти про виконану роботу через 

секретаріат комісії. 

5. ГУ поліції в Хмельницькій області (Семенишин М.О.) забезпечити  

встановлення та функціонування радіоточок проводового мовлення або ФМ-

приймачів, в районних відділах поліції та адміністративних приміщеннях. 

6. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Данилюк Є.Д.): 

6.1. спільно з ГУ Національної поліції в області (Семенишин М.О.) та ГУ 

ДСНС в області (Братко Е.П.) в місячний термін розробити та направити до 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення порядок 

взаємодії чергових райдержадміністрацій, міськвиконкомів з черговими місцевих 

відділів Головного управління Національної поліції та чергових підрозділів ГУ 

ДСНС щодо передачі та прийому сигналів з питань цивільного захисту та 

штормових попереджень по системі П-160.  

6.2. Відпрацювати механізм та встановити дієвий контроль за  

відпрацюванням відповідальними черговими райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міст обласного значення практичних дій по оповіщенню посадових осіб з 

використанням пристроїв автоматичного дозвону в цілодобовому режимі. 

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

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

 

2.Про стан створення та накопичення місцевих матеріальних резервів, 

резервних фондів бюджетів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 

( Данилюк Є.Д.) 
 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 
 

Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, 

головам об’єднаних територіальних громад: 

1. Передбачити під час коригування місцевих бюджетів на 2017 рік 

збільшення резервних фондів, в обсягах достатніх для ліквідації прогнозованих 

надзвичайних ситуацій. 

2. До 25 березня 2017 року, під час коригування бюджетів на 2017 рік, 

розглянути питання щодо забезпечення належного фінансування програм 

цивільного захисту та закладення коштів до бюджетів усіх рівнів, для поповнення 

матеріальних резервів відповідно до затверджених номенклатур. 

3. Забезпечити взаємодію з керівниками установ, підприємств та організацій 

всіх форм власності, розташованих на адміністративних територіях та контроль за 

накопиченням об’єктових матеріальних резервів. 

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

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

3. Про стан готовності органів виконавчої влади та органів місцевого   

самоврядування до пропуску льодоходу весняної повені. 
(Братко Е.П., Димінський Ю.М., Вороновський Ю.В., Кальніченко В.І.) 
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Обговоривши інформацію про хід підготовки до пропуску льодоходу, повені 

та талодощових паводків у 2017 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 

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 та контролю за якістю питної води 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, міським (міст обласного значення) 

головам, керівникам територіальних підрозділів центральних органів влади, 

підприємств, установ та організацій забезпечити: 

2.1. Безумовне виконання Плану дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та 

паводків на території області у 2017 році та відповідних місцевих планів.  
2.2. Оперативне реагування у разі порушення нормальних умов проживання 

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

2.3. Здійснення постійного нагляду за станом водних об’єктів і 
гідротехнічних споруд, ліквідації заторів, які можуть утворюватись у водоскидних 
та водопропускних спорудах. 

3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам, головам  об’єднаних територіальних громад: 

3.1. Доручити відповідним посадовим особам взяти на контроль хід робіт з 

виготовлення технічних характеристик ГТС, визначення їх фактичної балансової 

вартості та передачу в оренду користувачам водних об’єктів шляхом укладання 

договорів оренди нерухомого майна. Про хід виконання заходів інформувати 

обласне управління водних ресурсів до 10 числа місяця наступного за звітним. 

3.2. Спільно з Державною екологічною інспекції у Хмельницькій області 

взяти на контроль отримання власниками (орендарями) ГТС та користувачами 

водних об'єктів, правовстановлюючих документів на гідротехнічні споруди та 

право користування водними об'єктами. 
3.3. Забов’язати відповідні комунальні служби організувати своєчасне 

очищення зливових каналізаційних систем, кюветів та водовідвідних канав в 
межах населених пунктів з метою запобігання виникненню підтоплення будинків 
та домогосподарств. 

4. Головам Білогірського, Камянець-Подільського, Новоушицького,  

Ярмолинецького, Ізяславського, Віньковецького, Волочиського, Полонського та 

Старокостянтинівського районів спільно з головами сільських, селищних рад та 

об’єднаних територіальних громад активізувати роботу щодо виготовлення 

технічних паспортів на гідротехнічні споруди штучних водойм, взятих у 

комунальну власність. 

3. Голові Дунаєвецької районної державної адміністрації спільно з районною 

радою та Маківською сільською об’єднаною територіальною громадою вирішити  
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питання щодо взяття у комунальну власність 10 безхазяйних гідротехнічних 

споруд, що знаходяться на території громади.  

4. Обласному управлінню водних ресурсів (Димінський Ю.М.):  

4.1 Забезпечити своєчасне виконання запобіжних та аварійно-

відновлювальних  робіт на водогосподарських об’єктах та захисних комплексах та 

у разі ускладнення обстановки інформувати кризовий центр облдержадміністрації.  

4.2 Спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування Білогірського, Камянець-Подільського, Новоушицького,  

Ярмолинецького, Ізяславського, Віньковецького, Волочиського, Полонського та 

Старокостянтинівського районів, вжити заходів щодо виготовлення технічних 

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

4.3 Здійснювати узагальнення результатів щодо передачі безхазяйних 

гідротехнічних споруд (ГТС) у комунальну власність та виготовлення технічних 

характеристик (техпаспортів) ГТС. 

5. ДП «Укрриба» та ПАТ «Хмельницькрибгосп» забезпечити комісійне 

обстеження гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі (в оренді),  щодо 

визначення їх готовності до пропуску льодоходу та паводку. Узагальнену 

інформацію про результати обстеження надати обласному управлінню водних 

ресурсів до 10 березня 2017 року. 

6. Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області (Гуменюк В.В.) 

забезпечити ефективний контроль за використанням водних об’єктів, на яких 

здійснюється риборозведення, у відповідності до вимог чинного 

природоохоронного законодавства та правовстановлюючих документів на право 

користування водними об’єктами. 

7. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

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

посиленого контролю за якістю питної води, санітарним станом у зонах питних 

водозаборів та накопичення необхідного запасу реагентів, знезаражуючих засобів і 

реактивів для очищення та знезараження питної води. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на обласне управління 

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

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 
 

4. Про хід виконання рішень обласної комісії ТЕБ і НС. 

З метою контролю за виконанням попередніх 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. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам, головам об’єднаних територіальних громад: 

вжити заходів щодо виконання вимог протокольних рішень комісії з питань 

ТЕБ і НС облдержадміністрації №6 від11.06.2015 р., №8 від 01.10.2015 р., №2 від 

24.02.2016 р., № 3  від 26 травня 2016 року, № 4  від 19 липня 2016 року «Про стан 

експлуатації полігонів твердих побутових відходів». 

2. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Вавринчук С.М.), управлінню житлово–комунального господарства 

облдержадміністрації (Ващук Г.І.), Державній екологічній інспекції (Гуменюк 

В.В.)  забезпечити в межах компетенції вжиття дієвих заходів з організації 

виконання визначених завдань, встановити належний контроль за виконанням 
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даного рішення та поінформувати комісію з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації про хід виконання рішення до 1 травня 2017 року. 

3. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Данилюк Є.Д.) питання про виконання зазначених протокольних рішень комісії з 

питань ТЕБ і НС облдержадміністрації підготувати до розгляду на черговому 

засіданні комісії. 

 
5. Різне. 

 (Данилюк Є.Д.) 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 
 

1. Виключити з переліку потенційно-небезпечних об’єктів, розташованих на 

території області, ТОВ «Віньковецький сирзавод». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України в області. (Братко Е.П.), 
 

 

 
 


