
 
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 № 4 

позапланового засідання  

комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації 

 

28 квітня 2017 року м. Ізяслав 

 

Головує                                -               Кальніченко В.І.  

Присутні члени комісії          -     12      осіб (за окремим списком) 

 
Розглянувши питання порядку денного: 

 
 

1. Про заходи щодо  попередження виникнення пожеж в екосистемах 
(лісах, торфовищах) у весняно-літній пожежонебезпечний період  2017 року. 

2. Стан виконання заходів щодо попередження та недопущення загибелі та 

травмування людей від нещасних випадків виробничого та невиробничого 

характеру. 
 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  ВИРІШИЛА: 

 

І. З питання попередження виникнення пожеж в екосистемах (лісах, 
торфовищах) у весняно-літній пожежонебезпечний період  2017 року. 

1. Головам райдержадміністрацій спільно з головами районних рад: 

1.1. Посилити контроль за станом пожежної безпеки у природних 

екосистемах, у лісових масивах і в першу чергу які  знаходяться у комунальній 

власності. 

1.2. Розробити організаційні заходи щодо функціонування органу  який буде 

здійснювати контроль за комунальними лісами, підпорядкувавши йому всі лісові 

масиви (крім державної форми власності) та вжити заходів направлених на 

запобігання виникненню пожеж та їх гасінню. 

1.3. Разом із правоохоронними органами забезпечити контроль за 

дотриманням підприємствами і населенням вимог пожежної безпеки та 

природоохоронного законодавства у лісових масивах, на торфовищах і 

сільгоспугіддях, особливу увагу звернути на недопущення випалювання залишків 

рослинності, сухостою та сміття в лісових масивах, лісосмугах, сільгоспугіддях та 

на торфовищах що належать до сфери відповідальності. 

1.4. Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду розведення багать у 

лісових масивах, випалювання трави та інших рослинних решток на землях 



лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо 

привикають до лісових масивів і торфовищ. 

1.5. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого класів 

пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням лісових 

масивів і лісопаркових зон та в’їзд до них автотранспортних засобів. 

1.6. Зобов’язати власників земельних ділянок утримувати в безпечному 

протипожежному стані території та вживати вичерпних заходів щодо запобігання 

виникненню пожеж та своєчасного їх гасіння на початковому етапі. 

2.  Головам районних, селищних, сільських рад (в яких є лісокомунальні 

підприємства): 

2.1. До 20 травня поточного року розробити та затвердити перспективні 

плани придбання пожежної техніки та протипожежного інвентарю, обладнання 

пристосованої техніки, копії надати до облдержадміністрації через управління з 

питань цивільного захисту населення облдержадміністрації; 

2.2. Передбачити виділення коштів з бюджетів районних, селищних, 

сільських, міських рад, об’єднаних територіальних громад на придбання паливо – 

мастильних матеріалів для забезпечення виконання заходів по гасінню торф’яних  

пожеж та пожеж в природних екосистемах. 
2.3. Організувати роботу щодо заключення комунальними 

лісогосподарськими підприємствами, в яких відсутня пожежна та пристосована 
техніка, угод на її залучення, та створення необхідного запасу паливо – 
мастильних матеріалів.  

3. Головам райдержадміністрацій 
3.1. Проаналізувати стан виконання рішень Комісії ТЕБ і НС 

облдержадміністрації щодо виконання заходів направлених на запобігання 
виникненню пожеж  в природних екосистемах, визначити та затвердити рішенням 
місцевих комісій відповідальних осіб за протипожежний стан земельних ділянок 
та об’єктів які межують з лісовими масивами незалежно від відомчої 
підпорядкованості, копії рішень надати до облдержадміністрації через управління 
з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації; 

3.2. Взяти під особистий контроль та забезпечити виконання Плану дій органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів управління, сил та 
засобів цивільного захисту щодо запобігання виникненню пожеж у природних 
екосистемах і оперативного реагування на них на території області у 2017 році. 

3.3. До 25 травня спланувати та провести в кожному районі спільні з 

підрозділами ГУ ДСНС та лісогосподарськими підприємствами навчання, 

тренування по організації гасіння лісових пожеж. 

3.4. Створити мобільні оперативні групи із складу працівників: органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, підрозділів ГУ ДСНС, ГУ 

Національної поліції в області, лісогосподарських підприємств, підрозділів 

екології та природних ресурсів та забезпечити  здійснення патрулювань 

пожежонебезпечних ділянок лісових масивів, місць  масового відпочинку людей. 

3.5. Спільно з головами сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 

забезпечити створення пунктів накопичення протипожежного інвентарю в 

населених пунктах, розташованих в лісових масивах та біля них, та відпрацювати 

плани евакуації населення працівників підприємств, установ, організацій, при 

виникненні лісових пожеж з населених пунктів що розташовані поблизу лісових 

масивів. 



3.6. Забезпечити цілодобове чергування членів пожежно-сторожової охорони, 
добровільних пожежних дружин, місцевих пожежних на пожежній та 
пристосованій для гасіння пожеж техніці у лісових масивах підприємств, установ 
та організацій. 

4. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства, 

об’єднанню агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс», 

Національному парку «Подільські Товтри»: 

4.1. Привести у належний технічний стан пожежні автомобілі, мотопомпи та 

іншу техніку, пристосовану для цілей пожежогасіння, доукомплектувати її 

необхідним пожежно-технічним обладнанням, інвентарем та засобами зв’язку та 

забезпечити постійну готовність сил і засобів до гасіння можливих пожеж та 

ліквідації їх наслідків. 

4.2. Забезпечити своєчасне виконання попереджувальних заходів, згідно 

проектної (лісовпорядкувальної) документації, щодо влаштування та догляду 

мінералізованих смуг, протипожежних розривів, обкошування та оборювання 

хлібних полів в місцях прилягання їх до лісових масивів, встановлення аншлагів 

та обмежень в’їзду в ліс у пожежонебезпечний період. 
4.3. Забезпечити створення та утримання в належному стані джерел 

протипожежного водопостачання, пристосування водойм для можливості забору 
води пожежною технікою; 

4.4. Спільно з Службою автомобільних доріг в області вжити заходів щодо 
обладнання місць стоянок транспорту на дорогах які проходять вздовж лісових 
масивів. (графіки обладнання надати до облдержадміністрації через управління 
цивільного захисту населення). 

5. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства: 

5.1. Відпрацювати пропозиції щодо налагодження контролю за 

комунальними лісами, та надати їх до облдержадміністрації та обласної ради 

5.2. Вжити заходів для посилення протипожежного захисту лісових 

насаджень на території Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського, Городоцького 

Чемеровецького,  Новоушицького та Ярмолинецького районів, в тому числі 

придбання пожежної техніки, обладнання пожежоспостережних веж  у лісових 

масивах. 
5.3. При погодженні планів вирубки лісокористувачам враховувати 

наявність, стан та відповідність нормативним документам забезпечення 
протипожежних вимог. 

6. Хмельницькій обласній телерадіокомпанії «Поділля-центр» протягом 
пожеженебезпечного періоду забезпечити інформування населення про стан 
пожежної небезпеки у лісах, додержання вимог пожежної безпеки та висвітлення 
інших застережних інформацій. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління лісового 

та мисливського господарства (Золотий П.С.), Головне управління ДСНС України 

в області (Братко Е.П.), та управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) 

 

ІІ. Стан виконання заходів щодо попередження та недопущення загибелі 

та травмування людей від нещасних випадків виробничого та невиробничого 

характеру. 



1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, органам місцевого самоврядування, керівникам 

підприємствам, установ, організацій: 

1.1. Посилити контроль за додержанням законодавства з питань 

профілактики травматизму невиробничого характеру, охорони праці та 

промислової безпеки. 

1.2. Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом з 

профілактики невиробничого травматизму у Хмельницькій області на 2017 рік. 

1.3. Організувати роботу щодо залучення громадських та волонтерських 

організацій до організації заходів з профілактики травматизму невиробничого 

характеру. 

1.4. В установленому порядку визначити місця масового відпочинку 

населення на воді, провести обстеження дна, оформити паспорт пляжу. Організувати 

обладнання та функціонування рятувальних постів. 

 1.5   Активізувати роботу місцевих служб сім’ї, дітей та молоді, соціальних 

служб щодо організації заходів з профілактики виникнення нещасних випадків в 

сім’ях, які потрапили у складні життєві обставини. 

          1.6 Провести обстеження осель одиноких, пристарілих, соціально 

незахищених громадян і неблагополучних сімей з метою визначення помешкань 

які потребують першочергової допомоги в забезпеченні пожежної безпеки. 

         1.7 Організувати та провести комплекс заходів з безпеки руху на 

пасажирському автотранспорті, забезпечення належного контролю за 

дотриманням правил пасажирських перевезень. 

        1.8 Вжити заходів щодо підтримання у справному стані вуличного 

освітлення. 

       1.9  Забезпечити належний контроль за дотриманням вимог безпеки при 

виконанні демонтажних робіт будівель та споруд (колишніх цукрових заводів, с/г 

ферм, зернотоків тощо). 

          2.   Головам Білогірського, Деражнянського, Ізяславського, Кам’янець-

Подільського, Славутського районів міському голові міста Шепетівка ініціювати 

розгляд на сесіях місцевих рад, питання  про обмеження продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива на відповідних територіях у нічний час.  

3. Головам Волочиського, Славутського, Старокостянтинівського, 

Старосинявського, Чемеровецького районів міським головам міст Шепетівка, 

Кам’янець-Подільський,  Славута, Старокостянтинів створити районні, міські 

служби «ТЕЛЕФОН ДОВІРИ» для надання допомоги людям схильним до 

неадекватної поведінки та які знаходяться у кризовому стані. 

           4. Головам Волочиського, Славутського, Кам’янець-Подільського, 

Деражнянського   районів міським головам міст  Славута, Нетішин визначити 

відповідальних осіб, відповідальних за організацію виконання заходів, пов’язаних 

з охороною праці. 

          5.  Головам Летичівського та Кам’янець-Подільського   районів 

організувати створення та  роботу інформаційно-ділових куточків спрямованих на 

привернення уваги суспільства до питань з охорони праці та невиробничого 

травматизму. 

         6.  Головам місцевих комісій з питань ТЕБ і НС Городоцького, 

Славутського, Старокостянтинівського, Старосинявського районів організувати 

щоквартальний розгляд стану травматизму невиробничого характеру та 



виконання місцевих Планів профілактики травматизму на засіданнях комісій з 

питань ТЕБ і НС. 

7.Керівникам підприємств, установ, організацій: 

         7.1.  Провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці та 

промислової безпеки для всіх працівників; 

         7.2.  Заборонити залучати працівників до виконання робіт підвищеної 

небезпеки за договором цивільно-правової угоди; 

         7.3.    Посилити контроль щодо процедури проходження технічного огляду 

автомобілів перед виїздом на маршрут; 

         7.4.   Забезпечити належний контроль за якістю проведення медичних 

оглядів працівників; 

            7.5. Під час виконання робіт з обробки землі та збирання врожаю 

заборонити використання техніки з інших регіонів країни та місцевих 

механізаторів без їх оформлення на роботу в установленому порядку, відповідних 

медоглядів та спеціального навчання, інструктажів  з охорони праці; 

            8.  Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації з метою попередження випадків отруєння алкоголем, в 

межах компетенції, організувати роз’яснювальну роботу з суб’єктами 

господарювання про необхідність дотримання правил торгівлі підакцизними 

товарами. 
 9. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

(Лукомська С.І.): 
9.1. Протягом травня - червня 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 . 

9.2. Забезпечити проведення системної профілактичної роботи, в тому числі 
через засоби масової інформації щодо попередження травматизму невиробничого 
характеру серед населення. До 1 липня розробити план заходів щодо 
попередження випадків самогубств та самоушкоджень. 

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

попередження випадків отруєнь в тому числі алкоголем.  
10.2. Протягом другого кварталу 2017 року  розробити методичні матеріали 

та буклети на протиалкогольну тематику.  
11. 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 
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. 

12. Головному Управлінню Національної поліції в області (Семенишин 
М.О.):  

12.1. Забезпечити проведення відповідно до законодавства перевірки щодо 
умов зберігання, реєстрації, вогнепальної, газової зброї у громадян. 

12.2.  До 25 травня 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. 

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

12.4. 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.   

13. ПАТ «Хмельницькобленерго» (Козачук О.І.): 
13.1. 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.  

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

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

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

14.2. В  липні 2017 року провести місячник безпечного користування газом 
в побуті. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

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

  

 

 Заступник голови адміністрації , 

перший заступник голови комісії з питань                                                                                                                                              

ТЕБ і  НС                                                               о.п.                            В.Кальніченко 

 

 

Секретар комісії                                                    о.п.                            М. Плащовий 

 


