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Затверджую 

Перший        заступник      голови 
обласної державної адміністрації  
                                              
            о/п                 О.Симчишин 
 
" 24 " лютого 2015 року  

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації  

 

24 лютого 2015 року м. Хмельницький 

 

Головує                                           -              Кальніченко В.І. 

Присутні члени комісії                 -               18 осіб (за окремим списком) 

  

Розглянувши питання порядку денного: 

1. Про стан готовності органів влади та місцевого самоврядування до 

пропуску льодоходу, весняної повені та паводків у 2015 році. 

(Димінський Ю.М., Болібрух Б.В., Ковальчук М.І.) 

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 2015 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. 

2. Вказати головам Дунаєвецької та Теофіпольської райдержадміністрацій 

на невиконання протягом трьох років вимог рішення Хмельницької облради № 

23-4/2011 «Про передачу безхазяйних гідротехнічних споруд у комунальну 

власність та впровадження  їх платного використання шляхом оренди» та 
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зобов’язати до 01 квітня поточного року вжити заходів з взяття на баланс 

безхазяйних гідротехнічних споруд (Дунаєвецький район – 10, Теофіпольський 

район – 8) . 

3. 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, та 

оперативне застосування їх у разі потреби. 

4. 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.) забезпечити виконання 

рішень та рекомендацій обласного управління водних ресурсів щодо утримання 

оптимальних рівнів води у водосховищах. 

5. Затвердити розроблені обласним управлінням водних ресурсів, за 

погодженням з Управління з питань ЦЗ населення облдержадміністрації, 

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 

Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 

регулювання рибальства в Хмельницькій області «Режими роботи руслових 

водосховищ Хмельницької області на період пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2015 році» (додаток 1). 

6. 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 виконання заходів з переведення територіальної 

підсистеми цивільного захисту області в режим підвищеної готовності. 

(Данилюк Є.Д., Ващук Г.І., Філіпчук В.Р.) 

Комісія вирішила: 

1. Інформацію про стан виконання заходів з переведення територіальної 

підсистеми цивільного захисту області в режим підвищеної готовності взяти до 

відома. 

2. Оперативно-черговим та черговим службам органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування забезпечувати координацію дій та обмін 

інформацією щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

регіонального, місцевого та об’єктового рівнів в режимі підвищеної готовності.  

3. Головам райдержадміністрацій, міським, міст обласного значення, 

головам та начальникам спеціалізованих служб забезпечити виконання заходів 

цивільного захисту з переведення місцевих ланок територіальної підсистеми 

цивільного захисту області в режим підвищеної готовності. 

4. Головам райдержадміністрацій, міським, міст обласного значення, 

головам систематично проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо 

необхідності посилення заходів безпеки, порядку дій на випадок виникнення 

різних надзвичайних ситуацій, в тому числі на випадок терористичної загрози, 

виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка яких 

викликає підозру. 

5. Управлінню МВС України в області спільно з військовою частиною 

3035 Національної гвардії України, Управлінням СБУ в області, із залученням 
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представників недержавних охоронних структур, громадськості, активістів 

установ, підприємств та організацій продовжити вживати організаційні та 

практичні заходи, спрямовані на недопущення вчинення диверсій, 

терористичних актів, проявів сепаратизму, попередження потрапляння на 

територію області незаконним шляхом зброї, вибухових речовин та 

боєприпасів. 

6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації здійснювати на постійній основі: 

- проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо необхідності 

посилення заходів безпеки, порядку дій на випадок терористичної загрози, 

виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка яких 

викликає підозру; 

- обов’язкове інформування населення про вжиття заінтересованими 

органами заходів із забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і 

свобод громадян в області, реагуванні правоохоронних органів на звернення 

громадян; 

- висвітлення через місцеве телебачення та ЗМІ телефонів „гарячих ліній” 

для повідомлення представників правоохоронних, інших органів про будь-які 

підозрілі дії осіб, загострення ситуації та скоєння правопорушень. 

7. Керівникам підприемств, установ та організацій, які прдовжують 

роботу у воєнний час, розробити програми прискоренної підготовки до дій в 

особливий період на підставі примірної програми, відпрацьованної навчально-

методичним центром цивільного захисту та безпеки життедіяльності 

Хмельницької бласті (додаток 2). Розпочинається навчання одночасно з 

уведенням в дію планів цивільного захисту на особливий період. 

3. Про порушення охоронних зон магістральних газопроводів                  

МГ «Союз», МГ «УПУ», МГ «Прогрес», які проходять по території 

Віньковецької селищної ради Віньковецького району. 

(Кукурудза О.І., Бузівський А.П., Ананчук В.О.) 

Комісія вирішила: 

1. Голові Віньковецької райдержадміністрації (Бузівський А.П.), 

рекомендувати голові Віньковецької селищної ради (Ананчук В.О.) разом із 

залученням підприємства магістральних трубопроводів розробити та вжити 

дієві заходи щодо охорони земель, з дотриманням встановлених обмежень у 

використанні земель, охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів. 

2. Власникам земельної ділянки (Марценюк А.Д., Щербатюк І.І.) 

проведення земляних робіт на ділянці, яка знаходиться в межах охоронних зон 

об'єктів магістральних трубопроводів, здійснювати лише за письмовим 

погодженням підприємства магістральних трубопроводів. 

 

Заступник   голови    адміністрації, 

голова      регіональної     комісії  з  

питань   ТЕБ   та    НС                                          о/п В.Кальніченко 

 

Секретар комісії                                                    о/п   С.Ніконенко 


