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  20 лютого 2014 року № 48-1/КЦ 
Затверджую 

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації  
                                              
         о/п                       В. Гаврішко 
" 20 " лютого 2014 року  

 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

 
20 лютого 2014 року                                                           м. Хмельницький 

 
Головує                                 -       Гаврішко В.Д. 
Присутні члени комісії       -       13  осіб (за окремим списком)   

 

Розглянувши питання порядку денного: 
 

1. Про стан готовності органів влади та місцевого самоврядування до 

пропуску  льодоходу весняної повені  та дощових паводків, захисту населених 

пунктів, об’єктів і сільськогосподарських угідь від підтоплень, та мінімізації 

обсягів завданих збитків. Виконання заходів щодо захисту територій від 

шкідливої дії вод. 

(Димінський Ю.М., Махнюк П.М., Баланюк І.М.) 

 
Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, 

керівникам територіальних підрозділів центральних органів влади, підприємств, 

установ та організацій забезпечити: 

1.1. Безумовне виконання Плану дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та 

паводків на території області у 2014 році, відповідних місцевих планів.  
1.2. Оперативне реагування у разі порушення нормальних умов проживання та 

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

1.3. Здійснення постійного нагляду за станом водних об’єктів і гідротехнічних 
споруд, проведення сколювання льоду, ліквідації місцевих підпорів, які можуть 
утворюватись у водоскидних та водопропускних спорудах. 



1.4. Про готовність місцевих органів влади та органів місцевого 
самоврядування до весняної повені, дощових паводків у 2014 році поінформувати 
облдержадміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення до 1 
березня 2014 року та про виконання заходів, визначених даним рішенням – комісію 
з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації до 1 квітня 2014 року. 

2. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.)  забезпечити 
підтримання у постійній готовності аварійно-рятувальних сил та спеціальної 
техніки, плавзасобів, піротехнічних засобів, мобільного насосного обладнання, 
автономних джерел електроживлення, засобів забезпечення питною водою, тощо та 
оперативне застосування їх у разі потреби. 

3. Керівникам ПАТ «Альтен» (Рева О.Є.), ЗЕА «Новосвіт»  (Нікіторович О.В.), 
ТОВ “Мартинківська ГЕС” (Пермякова О.В.), ПАТ «Маяк» (Томчишин В.Й.), ТОВ 
«Сібекс» (Ігнатенко С.М.): 

3.1. Забезпечити виконання рішень та рекомендацій обласного управління 
водних ресурсів щодо утримання оптимальних рівнів води у водосховищах. 

3.2. Забезпечити до 12 березня 2014 року виконання вимог приписів 
територіального управління Держгірпромнагляду в Хмельницькій області щодо 
усунення порушень стану охорони праці та техногенної безпеки на підпорядкованих 
гідроелектростанціях, розташованих на території області. 

3.3. Забезпечити до 14.03.2014 року виконання доручення 
облдержадміністрації від 11.12.13 №99/30-36-6816/2013 щодо обладнання на малих 
ГЕС систем оповіщення населення. 

4. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Данилюк Є.Д.) забезпечити: 

- організацію взаємодії всіх служб при реагуванні на ускладнення повеневої 

обстановки та залучення необхідної кількості сил і засобів з метою недопущення 

переростання пов'язаних з її погіршенням подій до рівня надзвичайної ситуації та 

своєчасного надання допомоги людям, які потерпають від повені; 

- своєчасне інформування та оповіщення керівного складу органів цивільного 

захисту та населення про погіршення метеорологічної обстановки під час пропуску 

повені, сходження криги та виникнення загрози підтоплення населених пунктів. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на обласне управління 

водних ресурсів (Димінський Ю.М.), управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 

2. Про стан забезпечення пожежної безпеки на виробничих підприємствах 

області, об'єктах  з масовим перебуванням людей, будинках підвищеної 

поверховості із врахуванням  ситуації, що виникла у м. Харкові 08.01.2014 року 

та стан функціонування і утримання підрозділів місцевої пожежної охорони.    
(Болібрух Б.В., Кукурудза О. І., Вінніков О. Ф., Марчук О. М.) 
 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій та міським (міст обласного значення) 

головам рекомендувати до 1 березня 2014 року розглянути на комісіях з питань ТЕБ 

та НС стан  протипожежного захисту об’єктів всіх форм власності та встановити 

спільні з керівниками терміни приведення їх в пожежонебезпечний стан. 

2. Рекомендувати головам районних державних адміністрацій міським (міст 

обласного значення) головам, головам селищних та сільських рад при формуванні та 

перегляді протягом 2014 року районних, місцевих бюджетів передбачати кошти на 



утримання та ремонт протипожежного водопостачання, пожежної та пристосованої 

техніки.  

3. Головному управлінню ДСНС України у Хмельницькій області              

(Болібруху Б.В.), Територіальному управлінню Держгірпромнагляду у 

Хмельницькій області (Кукурудза О.І.): 

3.1. Організувати та провести, із залученням усіх служб взаємодії, навчання з 

врахуванням обставин та наслідків пожежі у Харкові на території заводу "Хартрон".   

3.2. Здійснити спільні з зацікавленими управліннями та відомствами планові 

(позапланові) перевірки шкіл-інтернатів, гуртожитків, об'єктів відпочинку та 

оздоровлення, лікувально-оздоровчих закладів, будинків для пристарілих та інших 

об'єктів з нічним перебуванням людей щодо дотримання вимог пожежної безпеки та 

охорони праці.  

3.3. За результатами перевірок підготувати інформацію на розгляд місцевих 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

        4. Міським головам міст Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин 

вжити заходів щодо приведення в належний стан інженерних систем 

протипожежного захисту  будинків підвищеної поверховості. 

5. Департаменту соціального захисту населення (Лукомська С.І.), Департаменту 

освіти і науки (Очеретянко В.І.), управлінню молоді та спорту (Станіслав Г.В.), 

Департаменту охорони здоров'я (Свестун Н.В.), управлінню культури, 

національностей та релігій (Трунова І.М.) облдержадміністрації: 

5.1. До 10 березня 2013 року: 

- проаналізувати динаміку виконання протипожежних заходів. Висновки з 

аналізу розглянути на колегіях, відомчих нарадах із запрошенням працівників ГУ 

ДСНС в області; 

- вжити заходів щодо приведення підвідомчих об'єктів в належний 
протипожежний стан; 

- забезпечити монтаж систем протипожежної автоматики в приміщеннях 

дошкільних навчальних закладів. 

5.2. Провести перевірки та вжити вичерпних заходів щодо приведення 

об’єктів та місць оздоровлення дітей в належний протипожежний стан, про що 

поінформувати ГУ ДСНС України в області до 10 квітня 2014 року. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України в області (Болібрух Б.В.). Про виконання рішення ГУ ДСНС 

України в області доповісти в секретаріат комісії з питань ТЕБ та НС до  16 квітня 

2014 року. 

 

3. Про ефективність роботи органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування по забезпеченню проїзду на автодорогах області під час 

погіршення погодних умов 29-31 січня 2014 року. 

 (Данилюк Є.Д., Зелінський О.А., Бельський А.В.)  

 
Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, 

Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.): 

1.1. Забезпечити залучення інженерної техніки військових частин ЗСУ, які 

базуються на території області, у разі необхідності відповідно листа першого 



заступника голови ОДА від 12.12.2013 року № 70/30-36-6858/2013 «Щодо залучення 

техніки військових частин». 

1.2. Передбачити кошти в бюджетах усіх рівнів на 2014 рік з метою закупівлі 

паливо-мастильних матеріалів та снігозбиральної техніки. 

1.3. До 1 листопада 2014 року уточнити плани взаємодії служб цивільного 

захисту, підприємств, установ та організацій, у першу чергу з місцевими 

підрозділами Служби автомобільних доріг. 

2. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.) забезпечити 

дотримання порядку оперативного інформування учасників дорожнього руху про 

надзвичайні ситуації і події, що сталися на автомобільних дорогах загального 

користування, затвердженого спільним наказом Управління з питань цивільного 

захисту населення Хмельницької ОДА, ГУ ДСНС, УДАІ УМВС, ДП 

«Хмельницький облавтодор», Служби автомобільних доріг, Хмельницького 

обласного центру з гідрометеорології, Хмельницької обласної державної 

телерадіокомпанії «Поділля-Центр», управління Укртрансінспекції від 17.10.2013 

№115/97/232/93/363/384/37/74. 

3. Звернути увагу голів Городоцької, Летичівської, Хмельницької, 

Чемеровецької та Ярмолинецької райдержадміністрацій на факти несвоєчасного 

реагування на негативні події, які утворювались на автомобільних шляхах місцевого 

значення у зимовий період. 

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

цивільного захисту облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.).  
 

4. Про стан безпеки при експлуатації газового обладнання на системах 

газопостачання та використання газу у побуті. 
(Кукурудза О.І., Лоб О.М., Махнюк П.М., Вінніков О.Ф., Бабій С.В.) 
 

Комісія вирішила: 

1. Керівникам (власникам) об’єктів підвищеної небезпеки, які використовують 

газ у виробничій діяльності, організувати роботу щодо впровадження на об’єктах 

газопостачання автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій. 

2. ПАТ "Хмельницькгаз" організувати проведення роз’яснювальної роботи у 

приватному секторі щодо необхідності проведення обслуговування димо-

вентиляційних каналів спеціалізованими підприємствами. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Територіальне 

управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Про виконання рішення 

ТУ Держгірпромнагляду в області доповісти в секретаріат комісії з питань ТЕБ та 

НС до  1 травня 2014 року. 

 

5. Про стан організації місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування  області роботи з навчання керівного складу органів 

управління у сфері цивільного захисту, проведення навчання непрацюючого 

населення  та інформаційно-роз'яснювальної роботи.  

(Гринчук М.С., Коваль В.В., Хоронжук О.І.) 
Комісія вирішила: 

1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Свестун Н.В.) :  



1.1. Залучати медичний персонал для проведення роз'яснювальної роботи під час 

медичного обслуговування населення з попередження нещасних випадків 

невиробничого характеру та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій. 

Термін виконання: постійно. 

1.2. Обладнати в кожному лікувальному закладі спеціальні куточки (стенди) з 

відповідною літературою та наочною агітацією щодо попередження загибелі та 

травмування людей на пожежах, у побуті, під час дорожньо-транспортних пригод, на 

водних об'єктах, у тому числі на льоду та інших надзвичайних подіях. 

Термін виконання: до 01.04.2014. 

2. Департаменту соціального захисту населення (Лукомська С.І.), управлінню 

житлово-комунального господарства (Махнюк П.М.) облдержадміністрації, 

комунальним установам активізувати роботу з навчання правилам пожежної 

безпеки в побуті серед різних верств населення.  

Термін виконання: постійно. 

3.  Управлінню культури, національностей та релігій (Трунова І.М.) 

облдержадміністрації розробити сценарії театральних вистав, розважальних програм 

для дітей та юнацтва з основ пожежної безпеки та цивільного захисту населення та 

включити їх до репертуарів театру ляльок, естрадних концертів, телевізійних та 

радіопередач. 

Термін виконання: до 01.04.2014, 

надалі постійно. 

        4. Заступникам голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) 

голів:  

4.1. Забезпечити активізацію проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 

населення через заклади освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, 

соціального захисту, комунальні установи, релігійні конфесії щодо порядку дій під 

час надзвичайних ситуацій. Для цього до 12 березня 2014 року спільно з місцевими 

підрозділами Головного управління ДСНС в області, розробити узгоджені з 

відповідними керівниками спрямовані на це плани заходів на поточний, а в 

подальшому – на кожен наступний роки. 

4.2. Провести розширені наради із запрошенням керівників об’єктів з масовим 

перебуванням людей, на яких розглянути питання організації на об’єкті масово-

роз’яснювальної роботи щодо порядку дій персоналу та відвідувачів під час 

виникнення надзвичайних подій на об’єкті. Зобов’язати їх та проконтролювати 

безпосередньо на місцях до 1 квітня 2014 року розміщення в приміщеннях 

відповідних інструкцій та покажчиків, проведення з цього питання навчання з 

персоналом об’єктів під час реальної роботи за призначенням.  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України в області (Болібрух Б.В.). Про виконання рішення ГУ ДСНС України 
в області доповісти в секретаріат комісії з питань ТЕБ та НС до  10 квітня 2014 року. 

 

6. Щодо класифікації події з аварією на самопливному колекторі Славутського 

управління водопровідно-коналізаційного господарства в м.Славута, як загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, код НС 10810. 

(Данилюк Є.Д., Остапчук В.В.) 
Комісія вирішила: 

1. На підставі рішення Віце-прем'єр-міністра України О.Вілкула №44074/3/1-13 

від 04.01.2014 року щодо відмови в класифікації аналогічної події на самопливному 



каналізаційному колекторі в м. Старокостянтинів, відмовити в класифікації аварії на 

самопливному колекторі Славутського управління водопровідно-коналізаційного 

господарства, як загрози виникнення надзвичайної ситуації. 

2. Рекомендувати виконавчому комітету Славутської міської ради вжити 

заходів щодо планування необхідних коштів в межах відповідних бюджетних 

призначень, для проведення аварійних робіт та капітального ремонту 

каналізаційного колектору в плановому порядку. 
 

Перший    заступник     голови  
комісії  з   питань  ТЕБ  та  НС, 
начальник управління з питань  
цивільного  захисту населення  
облдержадміністрації                          о/п                             Є. Данилюк 


