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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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29000 м. Хмельницький, Майдан Незалежності, Будинок рад  

Тел: (0382) 76-52-71 Факс: 76-51-19. hmns_upr@ukrpost.ua 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 
 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

 

01 жовтня 2015 року м. Хмельницький 

 

 

 

Головує                                           -              Загородний М.В. 

Присутні члени комісії                 -               17 осіб (за окремим списком) 

 
 

 

 

 

Розглянувши питання порядку денного: 
 

1. Про стан підготовки органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій з попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру під час експлуатації об’єктів 

житлово-комунального господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років. 

(Данилюк Є.Д., Ващук Г.І., Гнидюк П.І., Батюк О.Б., Вільшинський П.Г., 

Веселовський О.І., Дячук А.В., Кальніченко В.І.) 

 

Комісія вирішила: 
 

1. З метою здійснення належного контролю за станом розчистки доріг для 

забезпечення руху транспорту закріпити основні дороги державного значення 

(в межах області) за керівниками установ: 

- Старокостянтинів – Рівне (Р-05) – Служба автомобільних доріг в області 

(Гнидюк П.І.); 

- Хмельницький – Житомир (Н-03) – управління Державтоінспекції 

УМВС України в області (Сербін В.І.); 
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- Хмельницький – Тернопіль (М-12) – Головне управління ДСНС України 

в області (Братко Е.П.); 

- Хмельницький – Вінниця (М-12) – управління з питань цивільного 

захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.);   

- Хмельницький – Чернівці (Н-03) – Управління Міністерства внутрішніх 

справ України в області (Семенишин М.О.). 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

обласного значення) головам: 

2.1. До 20 жовтня поточного року забезпечити завершення підготовки 

житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015/2016 року.  

2.2. До 15 жовтня 2015 року провести моніторинг, визначити ділянки 

доріг, де можливе ускладнення обстановки під час сильних снігопадів та в 

період різкого зниження температури, відпрацювати порядок завчасного 

виставлення на даних ділянках доріг тягачів та снігоочисної техніки. З метою 

здійснення належного контролю за станом розчистки доріг для забезпечення 

руху транспорту дані проблемні ділянки закріпити за керівниками району та 

районних установ. 

2.3. Взяти під особистий контроль та до 25 жовтня 2015 року завершити 

укладання сільськими радами угод щодо залучення додаткової снігоочисної 

техніки, в т.ч. сільгосппідприємств, кар’єрів, приватних організацій, для розчистки 

від снігу доріг до населених пунктів та вулиць у населених пунктах. Уточнити 

порядок взаємодії з власниками, з якими укладено договори щодо додаткового 

залучення спеціальної техніки. 

2.4. Вжити вичерпних заходів щодо реального накопичення в сільських 

радах 3-х добового запасу паливно-мастильних матеріалів (не менше 500 л.) для 

забезпечення реагування на надзвичайні події в осінньо-зимовий період. 

2.5. Передбачити під час коригування місцевих бюджетів на 2015 рік та у 

проектах бюджетів на 2016 рік збільшення обсягів коштів резервних фондів. 

2.6. Забезпечити поповнення місцевих матеріальних резервів паливо-

мастильних матеріалів з метою забезпечення трьохденної роботи 

снігоприбиральної техніки у випадку сильних снігопадів на автодорогах 

загального користування. 

2.7. У кожному районі передбачити 3-4 одиниці техніки підвищеної 

прохідності для доставки до населених пунктів медичних працівників, 

продуктів харчування, промислових товарів, ліків та транспортування породіль 

до медичних закладів. 

2.8. До 25 жовтня 2015 року створити мобільні пункти обігріву, які 

укомплектувати наметами, засобами обігріву, передбачити створення запасів 

матеріалів, необхідних для їх функціонування, продуктів харчування. 

2.9. Спільно з підрозділами управління Державтоінспекції УМВС України 

в області (Сербін В.І.), відпрацювати питання щодо своєчасного тимчасового 

обмеження руху транспортних засобів на складних ділянках доріг для 
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забезпечення роботи снігоочисної техніки на шляхах державного і 

регіонального значення. 

2.10. До 01 листопада 2015 року відпрацювати питання розробки 

альтернативних маршрутів для безперебійного автобусного сполучення, 

постачання до населених пунктів продуктів харчування, надання невідкладної 

медичної допомоги, підвозу дітей до навчальних закладів. 

2.11. З метою забезпечення належної роботи в осінньо-зимовий період 

закладів охорони здоров’я, до 15 жовтня 2015 року провести перевірки систем 

резервного електроживлення лікарень (передусім реанімаційних, хірургічних, 

гінекологічних та дитячих відділень), шкіл-інтернатів та будинків-інтернатів, 

вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

2.12. До 20 жовтня 2015 року спільно з ПАТ «Хмельницькобленерго» 

(Шпак О.Л.) затвердити переліки об’єктів, які не підлягають відключенню від 

енергопостачання, уточнити наявність резервних джерел електроживлення, їх 

технічну готовність, визначити порядок  їх оперативного застосування.  

2.13. Про результати проведених робіт у визначені терміни інформувати 

облдержадміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (hmns_upr@ukrpost.ua), в подальшому до 1 числа місяця, 

що настає за звітним, за встановленою формою (додається).  

3. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(Ващук Г.І.): 

3.1. Забезпечити поповнення резерву матеріальних засобів, 

газоелектрозварювального обладнання, паливно-мастильних матеріалів, 

підвищення готовності аварійно-рятувальних і ремонтно-відновлювальних 

формувань до дій в осінньо-зимовий період. 

3.2. Спільно з Головним управлінням ДСНС України в області             

(Братко Е.П.) визначити порядок залучення волонтерських організацій до робіт 

при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення населення 

під час осінньо-зимового періоду, а також місця зберігання, порядок охорони та 

видачі шанцевого інструменту. 

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

20 жовтня 2015 року забезпечити готовність до використання пунктів обігріву, 

снігоочисної техніки та техніки підвищеної прохідності для буксирування 

транспортних засобів, евакуації людей, які потерпають внаслідок 

переохолодження на дорогах, у будівлях з порушеним теплопостачанням, а 

також автономних джерел електроживлення.  

5. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.),                                     

ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.) до 30 жовтня 2015 року:   

5.1. Завершити підготовку спеціальної і снігоочисної техніки, створити 

необхідні запаси паливно-мастильних та посипочних матеріалів. 

mailto:hmns_upr@ukrpost.ua
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5.2. Забезпечити укладання додаткових угод для залучення важкої 

інженерної техніки сільськогосподарських підприємств для розчистки доріг у 

зимовий період. 

5.3. Провести визначення проблемних ділянок на автошляхах та 

розрахунок потреби снігоочисної техніки, передбачити влаштування 

паралельних доріг для можливості об’їзду проблемних ділянок. 

5.4. Забезпечити збір, узагальнення інформації від всіх служб про стан 

проїздів до населених пунктів, залучення снігоочисної техніки. При 

ускладненні обстановки дану інформацію надавати до кризового центру 

облдержадміністрації кожні 2 години. 

5.5. Забезпечити впровадження на аварійно-небезпечних ділянках та 

місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод заходів щодо 

удосконалення організації дорожнього руху, зокрема розміщення та чергування 

в зимовий період на зазначених ділянках автомобілів підвищеної прохідності 

для буксирування транспортних засобів (визначено ст.9 Закону України «Про 

дорожній рух»). 

5.6. На підставі аналізу виникнення снігових наметів у минулих роках 

визначити проблемні ділянки автодоріг з метою своєчасного встановлення на 

них снігозахисних щитів.   

6. Управлінню Державтоінспекції УМВС України в області (Сербін В.І.): 

6.1. Спільно зі Службою автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.), 

своєчасно (за необхідності) вживати заходів щодо тимчасового обмеження руху 

транспорту на небезпечних ділянках автомобільних доріг. Не допускати виїзду 

за межі населених пунктів пасажирських автобусів і вантажного транспорту, 

який може стати причиною утворення заторів на дорогах. 

6.2. До 15 листопада 2015 року визначити та погодити з районними 

державними адміністраціями місця відстою транзитних транспортних засобів, 

переліки яких надати до секретаріату комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації. 

6.3. Спільно з службою автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.),               

ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.), Департаментом економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації (Драч Ю.В.), 

вжити заходів щодо безпеки пасажирських перевезень в складних погодних 

умовах зимового періоду, сталого руху транспортних засобів по автошляхах та 

вулично-шляховій мережі населених пунктів області.  

7. Департаменту економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації (Драч Ю.В.),                                                

ПАТ  «Хмельницькобленерго» (Шпак О.Л.) забезпечити готовність аварійних 

бригад та оперативне відновлення електропостачання об’єктів 

життєзабезпечення, населених пунктів, що постраждали внаслідок ускладнення 

погодних умов. 

8. Керівництву ПАТ з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» 

(Юрченко М.Б.) та ВАТ «Шепетівкагаз» (Турінський В.В.) забезпечити 



 5 

належну роботу систем газопостачання населених пунктів області, вжиття 

превентивних заходів з попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах 

газопостачання та оперативного реагування аварійних служб в екстремальних 

умовах зимового періоду. 

9. Начальнику обласного центру з гідрометеорології (Ковальчук М.І.) 

здійснювати постійний моніторинг погодних умов на території області. У разі 

ускладнення обстановки інформацію надавати до кризового центру 

облдержадміністрації та Головного управління ДСНС України в області 

щоденно, а у випадку різких змін погодних умов – негайно.  

10. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.), 

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

з управлінням Державтоінспекції УМВС України в області (Сербін В.І..) до            

30 жовтня 2015 року провести огляди та визначити придатність до експлуатації 

під час складних умов зимового періоду шкільних автобусів та автомобілів 

швидкої медичної допомоги. Особливу увагу звернути на технічний стан, 

наявність пристрою для обігріву салону, противідкатних упорів, ланцюгів 

протиковзання, ящика (мішка) з піском, шанцевого інструменту, відповідність 

гуми до сезону експлуатації. 

11. Про результати проведених робіт у визначені терміни інформувати 

облдержадміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

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

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації            

(Ващук Г.І.) та Головне управління ДСНС України в області (Братко Е.П.). 

 

2. Про стан травматизму невиробничого характеру в області та хід 

виконання Плану першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру у Хмельницькій області на 2015 рік. 

(Данилюк Є.Д., Макоціна О.В.) 
 

Комісія вирішила: 
 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам: 

1.1. Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом з 

профілактики невиробничого травматизму у Хмельницькій області на 2015 рік. 

1.2. До 25 жовтня 2015 року розглянути на засіданнях місцевих комісії з 

питань ТЕБ та НС питання про стан невиробничого травматизму на відповідних 

адміністративних територіях. 

2. ПАТ «Хмельницькобленерго» (Шпак О.Л.): 
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2.1. Організувати проведення робіт з розчистки зелених насаджень, в 

першу чергу плодових та горіхових дерев, які знаходяться під лініями 

електропередач. 

2.2. Провести широку роз’яснювальну компанію серед населення області 

щодо попередження випадків ураження електричним струмом від повітряних 

ліній електропередач. 

3. Управлінню Державтоінспекції УМВС України в області, Службі 

автомобільних доріг в області, підрозділам Південно-Західної залізниці 

(Старокостянтинівська, Хмельницька та Шепетівська дистанції колії), головам 

районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам протягом жовтня – листопада 2015 року провести осінній 

комісійних огляд автодоріг, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів. 

4. Управлінню Державтоінспекції УМВС України в області: 

4.1. У зв’язку із різким зростанням числа загиблих внаслідок дорожньо-

транспортних пригод у місячний термін розробити комплексний план заходів 

щодо зниження аварійності на вулично-дорожній мережі області. 

4.2. Через засоби масової інформації провести роз’яснювальну роботу 

серед усіх верств населення щодо дотримання норм законодавства у сфері 

безпеки дорожнього руху. Провести профілактичні бесіди в трудових 

колективах, організаціях та навчальних закладах. 

4.3. З метою зменшення кількості ДТП, травмованих та загиблих в 

зимовий період 2015-2016 року на автошляхах та вулично-шляховій мережі 

населених пунктів, з урахуванням змін погодних умов, внести відповідні зміни 

до дислокації маршрутів патрулювання нарядів ДПС з наближенням несення 

служби до аварійно-небезпечних ділянок. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на управління з питань 

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

 

3. Про стан організації місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування роботи з навчання керівного складу 

органів управління у сфері цивільного захисту, проведення навчання 

непрацюючого населення та діяльності консультаційних пунктів з навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях.  
 

(Мул А.М., Вільшинський П.Г., Здебський В.Е., Сукач В.О.) 
 

Комісія вирішила: 

 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

(міст обласного значення) головам, головам районних рад: 

1.1.  Забезпечити виконання плану комплектування Навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області на 2015 рік відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 12.11.2014 № 438/2014-р (із змінами відповідно до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 01.04.2015 № 146/2015-р). 
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1.2.  Провести моніторинг стану забезпечення цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць. До 09 жовтня 2015 року надати пропозиції щодо відповідної селищної 

(сільської) ради, де планується виконання вимог нормативно-правових актів у 

сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. 

2. Рекомендувати головам районних, міських, селищних та сільських рад: 

2.1.  При перегляді бюджету на 2015 рік всіх рівнів та формуванні бюджету 

на 2016 рік передбачити кошти на реалізацію заходів цивільного захисту, у 

тому числі проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту.  

2.2.  Встановити контроль за діяльністю консультаційних пунктів при 

органах місцевого самоврядування щодо навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, забезпечити їх необхідними інформаційно-

довідковими  куточками та іншими агітаційними матеріалами. 

2.3.  Головам  Дунаєвецької, Кам’янець-Подільської, 

Старокостянтинівської, Полонської районних державних адміністрацій, 

рекомендувати міським головам міст Хмельницький, Кам’янець-Подільський 

проаналізувати потребу у функціональному навчанні на 2016 рік керівних 

кадрів та фахівців у сфері цивільного захисту, доопрацювати заявку на 

навчання. 

2.4.  Про проведену роботу проінформувати управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації. Заявку надати до                      

01 листопада 2015 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

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

 

4. Про виконання рішень комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації № 6 від 11 червня 2015 року щодо стану експлуатації 

полігонів твердих побутових відходів на території області та заходи з 

усунення їх негативного впливу.  
(Вавринчук С.М., Баланюк І.М., Садлій М.С.,  

Чапайда В.Л., Данилюк Є.Д., Бабій С.В.) 

 

Комісія вирішила: 

 

1. Вказати головам комісій з питань ТЕБ та НС Білогірської, Городоцької, 

Деражнянської, Славутської, Старокостянтинівської, Старосинявської, 

Чемеровецької, Шепетівської райдержадміністрацій на низьку виконавську 

дисципліну.  

2. Головам міст Хмельницький, Славута, Старокостянтинів, Нетішин, 

Кам’янець-Подільський та голові Дунаєвецької  райдержадміністрації:  

2.1. Забезпечити додержання вимог чинного законодавства у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами при експлуатації полігонів ТПВ. 

2.2. Вирішити питання щодо виділення нових земельних ділянок під 

будівництво сміттєсортувальних або сміттєпереробних заводів з подальшою 

консервацією та рекультивацією діючих міських полігонів. 
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2.3. Запровадити в населених пунктах систему роздільного збирання 

відходів, що є вторинною сировиною. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати органам місцевого 

самоврядування:  

    3.1. Розробити та прийняти Програми поводження з твердими 

побутовими відходами, скласти Плани санітарного очищення населених 

пунктів, де передбачити виділення транспорту для збирання сміття, визначення 

місць та графіку його збирання. 

    3.2. З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів 

передбачити запровадження комунальними підприємствами системи 

роздільного збирання відходів, врахувати заборону з 1 січня 2018 року 

захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів відповідно до 

вимог Закону України „Про відходи”. 

    3.3. Вирішити питання збору та утилізації фільтрату на усіх полігонах.  

4. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Вавринчук С.М.), Державній екологічній інспекції в області (Садлій М.С.), 

Головному управлінню Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.) спільно з 

виконавчим комітетом Хмельницької міської ради (в.о. міського голови 

Чернилевський К.І.) в місячний термін надати до облдержадміністрації 

пропозиції щодо подальшої експлуатації полігону твердих побутових відходів 

у м. Хмельницький. 

    5. Про проведену роботу інформувати Департамент екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації до 01 квітня 2016 року, далі 

щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним періодом до 01 січня 

2018 року. 

    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Департамент 

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

 

5.1. Про виключення захисних споруд цивільного захисту з 

обласного фонду. 

(Данилюк Є.Д.) 

Комісія вирішила: 

 

1. Виключити з обласного фонду захисних споруд цивільного захисту 

споруди (відсутні за фактом, помилково обліковані, зруйновані), на які 

оформлено відповідні документи, згідно з чинним законодавством. 

Приміщення, які помилково обліковано як захисні споруди (а саме: 

підвальні приміщення в житлових будинках, адмінбудівлях, цокольні 

приміщення, складські приміщення) використовувати як найпростіші укриття. 

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації до 10 жовтня 2015 року надати до ДСНС України копії 
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відповідних документів для виключення списаних захисних споруд із 

загальнодержавного фонду захисних споруд. 

3. Головам Городоцької, Дунаєвецької, Кам’янець-Подільської, 

Летичівської, Полонської райдержадміністрацій, рекомендувати міським 

головам міст Хмельницький та Шепетівка забезпечити виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1473 «Про 

підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» щодо завершення технічної 

інвентаризації в термін до 30 листопада 2015 року. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

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

 

5.2. Про недопущення виникнення надзвичайної ситуації внаслідок 

здійснення господарської діяльності ТОВ «Мегатекс Індастріал». 

 

(Данилюк Є.Д., Крюкова Л.В.,  

Душенко О.С., Баланюк І.М., Богачук В.В. ) 

 

1. Керівнику ТОВ «Мегатекс Індастріал»: 

1.1 Забезпечити здійснення господарської діяльності відповідно до вимог 

пожежної та техногенної безпеки. 

1.2 З урахуванням всіх чинників небезпеки на підприємстві забезпечити 

проведення ідентифікації, за результатами якої розробити відповідну 

документацію згідно чинного законодавства. 

2. Головному управлінню ДСНС в області (Братко Е.П.) розглянути 

питання наявності чинників небезпеки та небезпечних речовин на підприємстві 

ТОВ «Мегатекс Індастріал» при складанні переліку потенційно – небезпечних 

об’єктів на 2016 рік. 

3. Інспекції архітектурно-будівельного контролю в області                  

(Крюкова Л.В.) забезпечити належний контроль за введенням в експлуатацію 

ТОВ «Мегатекс Індастріал», як об’єкта 4 категорії складності. 

4. Комісії з питань ТЕБ та НС Старокостянтинівської міської ради 

встановити належний контроль за  введенням в експлуатацію ТОВ «Мегатекс 

Індастріал». 

5. Зазначеним виконавцям про виконання заходів поінформувати комісію 

з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації до 18 грудня 2015 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

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

 
 


