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2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

(міст обласного значення ) головам створення мобільних груп оперативного 

реагування в районах та містах обласного значення визначити відповідними 

розпорядженнями голів райдержадміністрацій та міських голів. 

 

 

2. Про стан створення та накопичення місцевих матеріальних 

резервів та резервних фондів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 

(Данилюк Є.Д.) 

Комісія вирішила: 

1. Вказати головам Новоушицької, Славутської, Старосинявської та 

Теофіпольської райдержадміністрацій, голові Нетішинської міської ради на 

невиконання вимог протокольного рішення від 17 жовтня 2014 року за 

результатами проведення штабного тренування з начальниками цивільного 

захисту районів та міст обласного значення – головами райдержадміністрацій  в 

смт. Летичів, рішення комісії з питань ТЕБ та НС (проткол№7 від 18 грудня 

2014 року), в частині планування коштів на поповнення матеріальних резервів 

та зобов’язати до 01 березня поточного року в місцевих бюджетах передбачити 

кошти на поповнення матеріальних резервів в обсягах, затверджених 

відповідними номенклатурами. 

2. Попередити востаннє голів виконавчих комітетів Нетішинської та 

Старокостянтинівської міських рад, голів Деражнянської, Красилівської, 

Чемеровецької та Ярмолинецької райдержадміністрацій щодо систематичного 

ігнорування вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 

року № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків» та зобов’язати вжити заходів для реального 

накопичення резервів матеріальних засобів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій, відповідно до затверджених номенклатур в термін до 

01 квітня 2015 року. 

3. До 01 квітня 2015 року, в разі відсутності покращення стану справ 

щодо створення та накопичення місцевих матеріальних резервів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, 

комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації, вийти з клопотанням до 

голови Хмельницької облдержадміністрації про притягнення винних до 

дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 «Про Порядок 

створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків». 

3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам: 

3.1. До 01 березня 2015 року, під час коригування бюджетів на 2015 рік,  

розглянути питання щодо забезпечення належного фінансування прийнятих 
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програм та закладення коштів до бюджетів усіх рівнів, для поповнення резервів 

матеріальних засобів (паливно-мастильних, будівельних матеріалів). 

3.2. Забезпечити взаємодію з керівниками установ, підприємств та 

організацій, розташованих на відповідних територіях та контроль за 

накопиченням матеріальних засобів в об’єктових матеріальних резервах. 

3.3. Про вжиті заходи до 01 квітня 2015 року поінформувати 

облдержадміністрацію, через управління з питань цивільного захисту населення  

облдержадміністрації. 

 

 

3. Організація здійснення навчання населення з питань цивільного 

захисту, пожежної та техногенної безпеки. Проведення роз’яснювальної 

роботи з населенням щодо порядку дій на випадок виникнення різних 

надзвичайних ситуацій, в тому числі терористичної загрози. 

(Мул А.М., Мацейко А.В., Яруш М.В.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам: 

1.1. Забезпечити систематичне інформування населення щодо дій у разі 

загрози та виникнення надзвичайних ситуацій через утворені «гарячі телефонні 

лінії», консультативні пункти на базі райдержадміністрацій, підрозділів РВ 

УМВС, ГУ ДСНС, в яких налагодити чергування відповідних працівників та 

забезпечити інформаційно-довідковими матеріалами з питань цивільного 

захисту.  

1.2. Забезпечити створення окремої рубрики на першій шпальті місцевих 

газет, в якій публікувати актуальну інформацію для населення про основні 

правила поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, шляхи 

евакуації населення та порядок дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, 

у тому числі пов’язаних із терористичними актами та воєнними конфліктами.  

1.3. На комісіях з питань ТЕБ та НС розглянути питання про хід навчання 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, організацію проходження 

навчання з пожежної безпеки посадових осіб органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Заслухати 

керівників, де склався найгірший стан. 

2. Головам Городоцької, Деражнянської, Дунаєвецької,  Полонської, 

Славутської та Шепетівської райдержадміністрацій забезпечити трансляцію 

місцевими телеканалами щодо роликів для підвищення обізнаності населення 

діям при надзвичайних ситуаціях. 
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3. Начальнику Навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності (Мул А.М.): 

3.1. Забезпечити методичне керівництво консультаційними пунктами 

цивільного захисту області, забезпечити належну підготовку відповідальних 

осіб та консультантів, з числа спеціалістів ЖКО, сільських (селищних) рад.  

3.2. До 01 березня розробити авторські оригінали навчально – наочних 

посібників для консультаційних пунктів цивільного захисту та організувати 

роботу з сільськими (селищними) радами щодо їх розповсюдження. 

3.3. Організувати роботу мобільного навчально-консультаційного пункту, 

у тому числі передбачити можливість його роботи в районах та населених 

пунктах області для надання методичної допомоги в організації роботи 

консультаційних пунктів цивільного захисту. 

3.4. При наданні допомоги консультаційним пунктам цивільного захисту 

області, звернути особливу увагу на обладнання пунктів відповідно до вимог 

сучасності та забезпеченості інформаційно-довідковими матеріалами.  

3.5. При проведенні занять з слухачами врахувати в програмах 

функціонального навчання вивчення заходів щодо переводу територіальної 

підсистеми цивільного захисту та її ланок в режим підвищеної готовності.  

4. ХОДТРК «Поділля-Центр» (Ростоцька Ю.М.): 

4.1. Забезпечити на постійній основі роз’яснювальну роботу з населенням 

щодо доведення основних вимог до поведінки населення у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

4.2. Підготувати цикл тематичних передач для різних вікових категорій 

щодо безпечної поведінки в побуті. 

4.3. Забезпечити транслювання роликів із демонстрацією поведінки при 

різних видах надзвичайних ситуацій.  

4.4. Вжити комплекс заходів щодо озвучення звернень, рекомендацій до 

населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях через обласне радіо.  

5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації (Польовик А.М.) вжити заходів щодо розміщення у ЗМІ 

пам´яток з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

 

 

4. Про забезпечення оповіщення населення області про загрозу або 

виникнення надзвичайної ситуації. 

(Ніконенко С.М., Шундерюк Д.І.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій до 01 квітня 2015 року забезпечити 

придбання, встановлення та налаштування пристроїв автоматичного дозвону 

(типу DTR-08) для оповіщення керівного складу органів цивільного захисту. 
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2. Спеціалізованій службі оповіщення та зв’язку (Іванов О.В.) спільно з 

головами сільських, селищних та міських рад забезпечити відновлення роботи 

проводового радіо в місцях масового перебування людей.  

3. Управлінню з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) спільно з Хмельницькою філією ПАТ 

«Укрелеком»  (Іванов О.В.) та ХОДТРК «Поділля-Центр» (Ростоцька Ю.М.) 

забезпечити здійснення перехвату централізованою системою оповіщення 

області FM-радіостанції «Поділля-Центр». 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Пенюшкевич С.А.) 

розглянути можливість фінансування заходів Цільової програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки, після внесення 

необхідних змін до Програми, у розмірі 150 тис. грн. для вдосконалення 

автоматизованої системи централізованого оповіщення та 20 тис. грн. для 

виготовлення пам‘яток, плакатів, рекомендацій та іншої друкованої продукції 

для навчання населення способам захисту, у тому числі пов’язаних із 

терористичними актами та воєнними конфліктами.  

5. Управлінню з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) підготувати проект змін до Цільової 

програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 

роки. 

 

 

5. Про стан готовності захисних споруд області до укриття населення. 

(Данилюк Є.Д., Овідько В.М.) 

Комісія вирішила: 

1. Головному управлінню ДСНС України в області (Болібрух Б.В.) 

спільно з представниками органів місцевої виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, під час перевірок стану готовності захисних споруд, 

особливу увагу приділяти тим спорудам, які внесені до переліку, 

інвентаризацію яких провести неможливо з метою виявлення таких, що не 

мають підтверджуючих документів і підлягають інвентаризації. 

2. На черговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації заслухати Дунаєвецький, Полонський та Ярмолинецький 

райони щодо вжиття заходів з проведення технічної інвентаризації зазначених 

споруд, які перебувають на балансі житлово-комунальних господарств. 

3. Хмельницькій філії ПАТ «Укртелеком» (Іванов О.В.) вжити заходів 

щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд в 

м.Старокостянтинів, Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, 
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Летичівському, Новоушицькому, Старосинявському, Чемеровецькому та 

Ярмолинецькому районах. 

 

 

6. Про стан роботи спеціалізованої служби торгівлі і харчування, 

продовольчого та речового забезпечення. 

(Борщинський П.Ф.) 

Комісія вирішила: 

1. Роботу спеціалізованої служби торгівлі і харчування, продовольчого та 

речового забезпечення визнати такою, що не відповідає вимогам. 

2. Спеціалізованій службі торгівлі і харчування, продовольчого та 

речового забезпечення (Філіпчук В.Р.): 

2.1. Протягом тижня спільно з Департаментом економічного розвитку і 

торгівлі облдержадміністрації (Драч Ю.В.) визначити перелік об’єктів торгівлі, 

які спроможні надавати продукти харчування для формування продовольчих 

пайків. 

2.2. До 01 березня 2015 року забезпечити укладання договорів з 

визначеними об’єктами торгівлі на постачання продуктів харчування для 

формування продовольчих пайків з розрахунку забезпечення трьохдобового 

харчування  спеціалізованих служб цивільного захисту в районах виконання 

аварійно-рятувальних робіт. 

2.3. Перевірити та привести в належний стан пересувні пункти 

харчування (польові кухні) та укомплектувати їх необхідним столовим 

інвентарем та майном, у тому числі запасом твердого палива.  

2.4. До 01 квітня 2015 року провести укладання договорів для 

забезпечення особового складу змінним одягом, білизною та взуттям. 

2.5. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

(Драч Ю.В.) надати методичну та практичну допомогу спеціалізованій службі 

торгівлі і харчування, продовольчого та речового забезпечення в організації 

виконання зазначених заходів. 

 

 

7. Про стан забезпечення громадського порядку, охорони стратегічно 

важливих об’єктів та заходи щодо підвищення їх ефективності. 

(Бачинський Л.А.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) 

головам забезпечити: 
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