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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  № 5 

засідання обласної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
 

«_2_» червня 2017 року                                        м. Хмельницький 

 

         Головує   –  Кальніченко В.І.  

 

Присутні  –  члени  комісії 16  чоловік (за  окремим списком).  

 

1. «Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах 

області до купального сезону». 

( Данилюк Є.Д. ) 

 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 
 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам:  

1.1. Вжити заходів щодо визначення місць масового відпочинку людей на 

воді, проведення обстеження дна, оформлення паспорту пляжу, обладнання 

рятувальним постом та стендами з правилами поведінки на водних об’єктах; 

1.2. У разі відсутності на території аварійно-рятувальних служб на воді 

укласти угоди про обслуговування та проведення рятувальних робіт (чергування в 

сезон відпочинку) з аварійно-рятувальними службами на воді; 

1.3. Організувати проведення через місцеві засоби масової інформації 

роз’яснювальної роботи щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних 

об’єктах України;  

1.4. Зобов’язати орендарів водних об’єктів вжити дієвих заходів щодо повної 

заборони купання людей в необладнаних місцях, а у разі дозволу організувати 

обладнання та функціонування рятувальних постів;  

1.5. Протягом купального сезону забезпечити дієвий контроль за організацією 

відпочинку населення на водоймах, шляхом організації проведення рейдів та 

чергування відповідних посадових осіб, особливо у вихідні та святкові дні. 

2. Головами райдержадміністрацій, рекомендувати органам місцевого 

самоврядування та орендарям водних об’єктів:  

2.1 Забезпечити утримання в належному санітарному стані місця масового 

відпочинку людей на воді в тому числі пляжів відповідно до вимог «Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затверджених 

наказом МОЗ України від 17.03.2011р. №145, з обов’язковим проведенням 
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моніторингових  лабораторних досліджень води питної, води відкритих водоймищ, 

ґрунту та піску. Інформацію про проведену роботу до 19 червня подати до ГУ 

Держпродспоживслужби в області.  

2.2. Спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності в області (Мул А.М.) організувати та провести навчання 

охоронців водних об’єктів правилам рятування на воді та правилам надання 

першої медичної допомоги. 

 3. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Вавринчук С.М.) спільно з головами райдержадміністрацій, при укладанні 

(переукладанні) угод на оренду водних об’єктів рекомендувати орендарям 

здійснювати контроль за безпекою на воді та розгортати при необхідності сезонні 

рятувальні пости.  

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І) 

забезпечити дотримання вимог розділу 6  Правил охорони життя людей на водних 

об'єктах України у дитячих оздоровчих закладах, розташованих на берегах водойм 

(поблизу них) та при купанні дітей під час походів, прогулянок. 

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Департаменту 

освіти та науки облдержадміністрації, ДУ «Хмельницький обласний лабораторний 

центр МОЗ України», ГУ Держпродспоживслужби в області, ГУ ДСНС України в 

області забезпечити протягом купального сезону проведення санітарно-освітньої 

роботи серед населення щодо безпечного поводження під час відпочинку на 

пляжах та поблизу водойм. 

6. ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(Балашову О.В.) забезпечити проведення протягом купального сезону 

моніторингових лабораторних досліджень питної води, води відкритих водоймищ, 

у т.ч. в зонах рекреації, ґрунту, піску. Результати досліджень з відповідними 

заключеннями надавати власникам (балансоутримувачам) пляжів та Головному 

управлінню Держпродспоживслужби в області 1 раз на 2 тиждні. 

7.  Рекомендувати голові Красилівської міської ради передбачити необхідні 

кошти для утримання та функціонування комунальної аварійно-рятувальної служби 

на воді та внести відповідні зміни до її штатної чисельності. 

8. Рекомендувати голові Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади забезпечити реєстрацію комунальної аварійно-рятувальної служби на воді 

в Державному реєстрі фізичних та юридичних осіб, проходження чергової атестації 

служби та доукомплектувати  службу необхідною кількістю водолазів. 

9. Інформацію про виконання заходів надати до облдержадміністрації через 

управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації до                   

30 червня 2017 року. 

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

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

 

2.«Про забезпечення безпеки відпочинку дітей в дитячих оздоровчих 

закладах оздоровлення і відпочинку та стан протипожежного захисту і 

підготовка закладів освіти до 2017-2018 навчального року». 

( Бондар Д.В., Баланюк І.М., Глушаков О.О. ). 
 

З метою забезпечення безпеки під час відпочинку дітей в дитячих 

оздоровчих закладах та стану протипожежного захисту і підготовки закладів освіти 
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до 2017-2018 навчального року обласна комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Головам райдержадміністрацій, сільських (селищних), рад, рекомендувати 

міським головам, головам об’єднаних територіальних громад спільно з 

керівниками об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення дітей: 

1.1. Забезпечити усунення у повному обсязі недоліків виявлених під час 

обстеження об’єктів літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжити заходів з 

утримання систем та засобів протипожежного захисту у справному стані; 

1.2. Початок роботи закладів відпочинку розпочати лише після підписання 

комісійного акту обстеження. 

1.3. Забезпечити впродовж сезону відпочинку проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань пожежної безпеки з дітьми, з залученням 

працівників підрозділів Головного управління ДСНС. 

1.4. Спільно з місцевими підрозділами ГУ ДСНС в області провести в кожній 

зміні практичне відпрацювання дій обслуговуючого персоналу та дітей у випадку 

надзвичайних ситуацій та пожеж.  

1.5. Заборонити використання для купання дітей, водоймищ, що розташовані 

поблизу закладів відпочинку,  які не відповідають вимогам Правил охорони життя 

людей на водних об’єктах України. 

1.6. Протягом червня 2017 року розглянути на засіданнях місцевих комісій 

ТЕБ і НС питання стану готовності закладів оздоровлення та відпочинку до 

оздоровчого сезону 2017 року з прийняттям відповідних рішень. Копію рішень 

надати до секретаріату комісії ТЕБ і НС облдержадміністрації та до Головного 

управління  Держпродспоживслужби в області. 

1.7. Забезпечити роботу створених комісій для проведення обстежень 

закладів оздоровлення та відпочинку перед заїздом кожної зміни та під час їх 

роботи. Про результати роботи інформувати Головне управління  

Держпродспоживслужби в області. 

2 Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.) спільно з 

головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами, 

головами об’єднаних територіальних громад та директорами закладів 

оздоровлення та відпочинку: 

2.1. До введення в експлуатацію дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку забезпечити усунення порушень законодавства з охорони та гігієни 

праці, які були виявлені під час обстеження в травні 2017 року дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку робочою групою управління Держпраці в області.  

2.2. Забезпечити в кожному закладі умови праці відповідно до нормативно-

правових актів з охорони праці, а також забезпечити додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці протягом всього 

періоду роботи закладів оздоровлення та відпочинку. 

2.3. Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснювати у 

відповідності до вимог діючих санітарних норм та правил, у т.ч. ДСанПіН 5.5.5.23-

99 «Влаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих 

закладів», «Влаштування, утримання та організація режиму діяльності дитячих 

наметових містечок», затверджених наказом МОЗ України від 07.02.2012р. №89 та 

інших нормативно-правових документів. 

3. Власникам, керівникам закладів оздоровлення та відпочинку : 
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3.1. Забезпечити заклади оздоровлення та відпочинку водою гарантованої 

якості, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до якості 

води питної, призначеної для споживання людиною», з представленням протоколів 

лабораторних досліджень та харчовими продуктами, з наявністю документів про 

постачальника, а також про їх безпечність та якість. 

3.2. При виникненні надзвичайних ситуацій у закладах, у тому числі 

інфекційних захворювань, отруєнь серед дітей та персоналу, терміново 

інформувати Кризовий Центр облдержадміністрації та управління 

Держпродспоживслужби в області. 

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, ДУ 

«Хмельницькому обласному лабораторному центру МОЗ України», Головному 

управлінню Держпродспоживслужби в області забезпечити проведення санітарно - 

освітньої роботи по попередженню виникнення інфекційних захворювань, отруєнь 

серед дітей та персоналу в закладах оздоровлення та відпочинку . 

5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.) спільно з 

головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами, 

головами об’єднаних територіальних громад: 

5.1.Забезпечити першочергове виконання заходів у навчальних закладах 

щодо проведення ремонту та замірів опору ізоляції електромереж, влаштування 

систем пожежної сигналізації, укладання відповідних угод на обслуговування 

систем протипожежного захисту, проведення вогнезахисту дерев’яних конструкцій 

будівель та проведення перевірок справності пічного опалення. 

5.2. Стан забезпечення пожежної безпеки закладів освіти розглянути на 

засіданнях, колегіях з керівниками навчальних закладів за участю представників 

Головного управління ДСНС в області.  

5.3. Забезпечити виконання заходів передбачених Комплексним планом 

приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької 

області та підготовки їх до експлуатації у 2017-2018 навчальному році.  

5.4. Організувати проведення додаткових інструктажів з працівниками 

об'єктів з масовим перебуванням дітей  та обслуговуючим персоналом щодо 

дотримання вимог пожежної безпеки.  

5.5. Організувати проведення виступів представників підрозділів Головного 

управління ДСНС України в області на батьківських зборах у загальноосвітніх 

навчальних закладах щодо дотримання вимог пожежної безпеки в побуті. 

6. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.) 

забезпечити наявність та належну роботу в дитячих оздоровчих закладах 

оздоровлення і відпочинку медичних пунктів, та забезпечити їх необхідними 

медичними препаратами. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

Держпродспоживслужби в області (Грушко В.П.), Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації (Фасоля О.І.), Головне управління ДСНС в області (Братко 

Е.П.). 
 

3. «Про стан організації заходів забезпечення техногенної і пожежної 

безпеки на ВП «Хмельницька АЄС» (обговорення в закритому режимі). 

(Дубина С.Д., Козійчук І.С.). 

Обговоривши інформацію про стан організації заходів забезпечення 

техногенної і пожежної безпеки на ВП «Хмельницька АЄС» обласна комісія з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА:  
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1. Рекомендувати Генеральному директору ВП «Хмельницька АЕС» 

(Панащенко М.С.):  

1.1. Забезпечити реалізацію заходів відповідно до «Комплексної (зведеної) 

програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».  

1.2. Вжити заходів щодо забезпечення виконання «Програми підвищення 

рівня технічного забезпечення підрозділів ДСНС  по охороні ВП ХАЕС. 

1.3. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів передбачених 

приписами ДСНС України, в тому числі заходів з реконструкції автоматичної 

пожежної сигналізації та придбання піноутворювача. 

1.4. Вжити заходів щодо забезпечення працівників ВП ХАЕС засобами 

індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин та осіб, 

що входять до складу аварійних груп та бригад засобами захисту шкіри типу Л-1. 

1.5. Розглянути питання щодо забезпечення можливості укриття персоналу 

найбільшої працюючої зміни ВП ХАЕС в захисних спорудах цивільного захисту. 

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

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

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

 

4. «Про стан технологічної і пожежної безпеки на базах (арсеналах) 

зберігання боєприпасів» (обговорення в закритому режимі). 

 (Іванів В. І., Сандул М.М., Ющишен. А.В., Діхтяренко В. В.). 

 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Головам Деражнянської, Летичівської, Славутської, Хмельницької, 

Шепетівської райдержадміністрацій, рекомендувати міському голові міста 

Хмельницького: 

1.1. Відпрацювати плани евакуації (тимчасового відселення) населення в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій на базах (арсеналах) зберігання боєприпасів, 

копії надати до управління з питань цивільного захисту населення (до 17 липня 

2017 року). 

1.2.Вжити заходів щодо забезпеченості населених пунктів, які розташовані в 

зоні можливого ураження засобами оповіщення в тому числі ФМ приймачами та 

сигнально-гучномовними пристроями (до 31 липня 2017 року).  

1.3. До 31 липня 2017 року розробити схеми оповіщання населення по 

кожній сільській, селищній раді, ОТГ в тому числі з використанням пристроїв 

автоматичного дозвону та залученням депутатів сільських, селищних рад . 

1.4. Відпрацювати порядок взаємодії та оповіщення населення в разі загрози 

виникнення надзвичайної ситуації з командуванням військових частин А2467 

(с.Шпиченці), А3013 (с.Грузевиця) та А1358 (с.Цвітоха). 

1.5. Спільно з командирами військових частин провести об’єктові навчання 

щодо відпрацювання спільних дій під час ліквідації надзвичайних ситуацій, до 

яких залучити служби цивільного захисту районів і міст. 

2. Рекомендувати командирам військових частин А2467, А3013 та А1358: 

2.1. Уточнити плани евакуації та плани локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій.  
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2.2. Вжити заходів щодо обладнання складів зберігання боєприпасів 

автоматизованою системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення. 

 2.3. Вжити заходів щодо забезпечення надійної охорони охоронного 

периметру, в тому числі з використанням технічних засобів охорони. 

2.4. Забезпечити підтримання в належному стані пожежного водогону на 

технічній території та системи блискавкозахисту. 

3.2. Забезпечити належне утримання місць зберігання боєприпасів 

відповідно нормативних вимог. 

4. Голові Хмельницької райдержадміністрації (Коменда Л.М.) спільно з 

Директором ДП ХОСЛАП «Хмельницькоблагроліс» (Лазаркевич Ю.Є.) вжити 

заходів щодо видалення сухих дерев та чагарнику навколо військової частини 

А3013 (с. Грузевиця). 

5. Рекомендувати начальнику Шепетівського військового лісгоспу спільно з 

військовою частиною А2467 (с. Шпиченці) вжити заходів щодо видалення сухих 

дерев та чагарнику навколо території військової частини. 

6. Головам Хмельницької (Коменда Л.М.), Деражнянської (Веселовський 

О.І.)  райдержадміністрацій, Департаменту економічного розвитку, промисловості 

та інфраструктури облдержадміністрації (Гриневич Ю.В.) вжити заходів щодо 

коригування маршруту руху рейсових автобусів Хмельницький – Деражня – 

Хмельницький та передбачити в їх розкладі руху автобусну зупинку поблизу 

військової частини А2467 (с. Шпиченці) тричі на день. 

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

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

 
 

 


