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ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 
 

24 квітня 2013 року                                                            м. Хмельницький 
 

Головує                                  -       Гаврішко В.Д. 
Присутні члени комісії       -       14 осіб (за окремим списком)   

 
Порядок денний: 

І. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам  лісів, торф’яників та 

сільгоспугідь у літній період 2013 року, підготовки до жнивної кампанії. 

ІІ. Про заходи щодо ліквідації арсеналів (складів) застарілих боєприпасів.  

ІІІ. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я 

людини питною водою, стан каналізаційних систем та очисних споруд стічних 

вод у населених пунктах.  

ІV. Про заходи із забезпечення безпеки громадян під час підготовки 

закладів оздоровлення та відпочинку громадян, місць масового відпочинку на 

водних об’єктах до початку сезону відпочинку 2013 року та запобігання загибелі 

людей на воді.  

 
І. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам  лісів, торф’яників та 

сільгоспугідь у літній період 2013 року, підготовки до жнивної кампанії. 
(Гаврішко В.Д., Болібрух Б.В., Холод Н.М., Ординський В.Й.,  

Хоптинець В.М., Яновський О.Й.) 
Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:  
1.1. Зобов’язати лісокористувачів, в першу чергу підприємств комунальної 

власності районних та сільських рад, забезпечити виконання заходів щодо 
недопущення виникнення пожеж на території лісового фонду. 



1.2. Зобов’язати землекористувачів території, яких прилягають до земель 
лісового фонду, торф'яників, місць заготівлі торфу влаштувати відповідні 
мінералізовані смуги. 

1.3. Зобов’язати надрокористувачів при розробці торфовищ, здійснювати 
інженерно-технічні заходи із запобігання виникненню пожеж, в тому числі після 
освоєння запасів торфу, проводити заводнювання відпрацьованих площ. 

1.4. До 15 травня 2013 року на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС 
заслухати лісокористувачів щодо стану протипожежного захисту лісових масивів, 
вжиття профілактичних заходів та готовності до дій у пожежонебезпечний період. 

1.5. До 10 червня 2013 року на засіданнях місцевих оперативних штабів з 
питань запобігання пожеж у 2013 році заслухати керівників сільськогосподарських 
підприємств, де складається найгірший протипожежний стан. 

1.6. Розглянути питання щодо закупівлі кожним районом мотопомпи «МП 
1200» для ліквідації пожеж в екосистемах та місць залягання торфу. 

1.7. Взяти під особистий контроль проведення обсівів хлібних полів в місцях 
прилягання їх до лісових та торф’яних масивів, степової смуги, автомобільних 
шляхів та залізниць  смугою не менше 4 м завширшки сільськогосподарськими 
підприємствами. Про проведену роботу проінформувати обласну державну 
адміністрацію через Головне управління ДСНС в області до 1 червня 2013 року.  

1.8 Вжити заходів щодо недопущення спалювання сухої трави, стерні, соломи, 
пожнивних залишків.  

1.9 Рекомендувати селищним (сільським) головам на підставі ст.ст.10,11,12 
Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», на виконання ст.27 
Закону України «Про пожежну безпеку», постанови Кабінету Міністрів України від 
24.02.03 року №202 «Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону» 
внести до договорів оренди на земельні ділянки площею понад 50 га необхідну умову 
договору щодо утримання підрозділів місцевої пожежної охорони, які знаходяться на 
території району в залежності від орендної плати відповідно до Закону України «Про 
плату за землю».  

1.10. Доручити керівникам комбінатів хлібопродуктів та хілобоприймальних 
пунктів, розташованих на відповідних територіях, до 20 червня 2013 року вжити 
виключних заходів щодо укомплектування та приведення наявних об’єктів у повну 
готовність до прийому врожаю у протипожежному відношенні. 

2. Головам Городоцької (Вербановський В.В.), Красилівської (Арсенюк П.І.), 
Летичівської (Кольгофер В.О.), Чемеровецької (Романчук С.П.) Ярмолинецької 
(Кадиш В.О.) райдержадміністрацій при переглядах місцевих бюджетів розглянути 
питання щодо забезпечення фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони до 
потреби. 

3. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства (Лісовий 
В.М.), Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (Стрілецький 
О.В.), Об’єднанню агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс» 
(Валівоць І.С.), ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське 
агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс» (Лазаркевич Ю.Е.), 
Національному парку «Подільські Товтри» (Янковський О.Й.) спільно з головами 
відповідних райдержадміністрацій до 15 травня 2013 року забезпечити: 

3.1. Постійну готовність сил і засобів до гасіння можливих пожеж та ліквідації 
їх наслідків, забезпечити їх необхідним оснащенням; 

3.2. Створення на кожному підприємстві (структурному підрозділі) пунктів 
накопичення протипожежного інвентарю та забезпечення їх протипожежним 
обладнанням та засобами гасіння відповідно встановлених норм; 



3.3. Виділення коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів для 
оперативного реагування у випадках виникнення пожеж в лісах, на торфовищах та 
сільськогосподарських угіддях; 

3.4. Складання мобілізаційно-оперативних планів, розробку річних планів 
протипожежних заходів із урахуванням залучення сил і засобів, з подальшим 
практичним їх відпрацюванням. 

3.5. 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. 

3.6. Здійснення перевірки наявних протипожежних водойм з оформленням 
відповідних актів, провести їх інвентаризацію та поновити карти-схеми лісових 
масивів. Вжити заходів щодо облаштування  водойм під’їздами з твердим покриттям.  

4. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
(Стрілецький О.В.), Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.), 
управлінню МВС України в області (Шутяк С.О.), районним державним 
адміністраціям, органам місцевого самоврядування до 15 червня 2013 року провести 
спільні перевірки сільськогосподарських підприємств, хлібоприймальних пунктів 
(підприємств) та торфодобувачів на предмет готовності до своєчасного виявлення та 
гасіння пожеж на полях, хлібоприймальних пунктах та на торфовищах, забезпечення 
належного функціонування місцевих пожежних команд. В ході перевірок провести 
спільні навчання, тренування з відпрацюванням питань взаємодії при гасінні лісових 
пожеж та пожеж на хлібних масивах. 

5. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
(Стрілецький О.В.), спільно з Головним управлінням ДСНС в області (Болібрух Б.В.) 
до 1 червня 2013 року провести наради щодо протипожежного захисту врожаю 2013 
року, довести до керівників сільгосппідприємств, власників та користувачів земель 
вимоги та завдання щодо опрацювання та затвердження до 15 червня поточного року 
планів протипожежного захисту полів, на які нанести смуги прокосів, обкосів, місця 
розташування зерноскладів, токів, скирдування грубих кормів, встановлення 
тимчасових знаків, перекриття тимчасових доріг і стежок. Забезпечити охорону полів 
з початку стиглості врожаю. 

6. Про виконання вимог пунктів 1 – 5 даного рішення до 1 липня 2013 року 
проінформувати комісію з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації.  

7. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.): 
7.1. Спланувати та до 20 червня 2013 року провести спільні навчання, 

тренування, в ході яких відпрацювати питання взаємодії при гасінні пожеж на 
хлібних масивах. 

7.2. До 25 червня 2013 року забезпечити проведення перевірок готовності 
комбінатів хлібопродуктів та хлібоприймальних пунктів до прийому врожаю 2013 
року. Результати доповісти облдержадміністрації. 

8. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
(Плюта В.О.), Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.) спільно із 
зацікавленими установами та організаціями до 15 травня 2013 року опрацювати та 
увести в дію план дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми Єдиної системи 
цивільного захисту щодо запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах і 
оперативного реагування на них на території області у 2013 році. 

9. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
(Плюта В.О.) до 15 травня 2013 року підготувати та надати на підпис голові обласної 



державної адміністрації проект наказу про утворення обласного оперативного штабу 
із запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах і оперативного 
реагування на них на території області у 2013 році із зобов’язанням утворити 
відповідні штаби на місцях. 

10. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.), Управлінню з 

питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Плюта В.О.) спільно з 

іншими зацікавленими установами, з виїздом на місце, до 20 травня 2013 року 

комісійно вивчити стан готовності лісогосподарських підприємств, які перебувають у 

віданні об’єднання «Хмельницькоблагроліс» та ДП ХОСЛАП 

«Хмельницькоблагроліс» і  розташовані на територіях усіх районів області, у першу 

чергу Ізяславського району, до протидії пожежам та реагування на них протягом 

пожежонебезпечного періоду 2013 року, надати необхідну методичну допомогу.  
11. Директору Національного парку «Подільські Товтри» (Янковський О.Й.) до 

5 травня 2013 року підготувати та надати до облдержадміністрації проект звернення 
голови обласної державної адміністрації Ядухи В.С. до Міністерства екології та 
природних ресурсів України щодо забезпечення фінансування у 2013-му та 
наступних роках придбання протипожежних засобів (у тому числі пожежних 
автомобілів) та здійснення відповідних заходів у Національному парку. 

12. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
(Стрілецький О.В.) до 5 травня 2013 року надати до облдержадміністрації списки 
орендарів земельних ділянок на території Національного парку «Подільські Товтри», 
які не обробляють зазначену землю, чим створюють небезпеку виникнення пожеж 
сухої рослинності з перекиданням на лісові насадження та пропозиції для прийняття 
необхідного рішення з метою забезпечення протипожежної безпеки на цих 
територіях. 

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

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 
ДСНС в області (Болібрух Б.В.), якому доповісти результати на черговому засіданні 
комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації у червні 2013 року. 

 

ІІ. Про заходи щодо ліквідації арсеналів (складів) застарілих боєприпасів.  
(Гаврішко В.Д., Болібрух Б.В., Ляскович С.І.,  

Циколяк Л.Д., Данилюк Є.Д.) 
Комісія вирішила: 

1. Командирам військових частин А3013 (с. Грузевиця Хмельницького району, 
Сандул М.М.), А1358 (с. Цвітоха Славутського району, Пономарчук Д.Г.), А4009 
(м.Старокостянтинів, Михалечко І.М.):  

1.1. До 1 жовтня 2013 року вжити заходів щодо:  
- обладнання складських приміщень та споруд зберігання системами раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій;  
- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією складських приміщень, 

сховищ та інших споруд;  
- проведення обробки дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;  
1.2. До 1 липня 2013 року вжити заходів щодо:  
- забезпечення військових частин необхідною кількістю піноутворювача, 

пожежних рукавів, засобів захисту;  
- забезпечення периметру територій пожежними водоймищами, ремонту 

водопроводів та влаштування під’їздів до водоймищ;  



- проведення обвалування сховищ та майданчиків для зберігання боєприпасів;  
- приведення у відповідність до вимог норм пристроїв блискавкозахисту та 

провести заміри опору заземлювачів;  
- забезпечення особового складу пожежних команд в достатній кількості 

апаратами для захисту органів дихання.  
1.3. Спільно з головами комісій з питань ТЕБ та НС Славутського (Холод Н.М.), 

Хмельницького (Кисельов С.П.), Старокостянтинівського (Вовколуп М.І.) районів та 
міста Старокостянтинів (Богачук В.В.) до 15 травня 2013 року:  

- відкоригувати плани спільних дій по ліквідації надзвичайних ситуацій та 
погодити їх з відвідними територіальними органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування;  

- відпрацювати порядок оповіщення та евакуації жителів військових містечок та 
населення, яке проживає у зонах прогнозованого ураження на випадок виникнення 
надзвичайної ситуації на базах зберігання боєприпасів;  

- забезпечити постійну готовність районних та міських евакокомісій, сил та 
засобів, місцевих ланок цивільної оборони щодо готовності до проведення 
евакуаційних заходів. 

1.4. Забезпечити щомісячне проведення під особистим керівництвом навчань з 
протипожежної підготовки із 100-відсотковим залучення пожежних підрозділів та 
протипожежних розрахунків. 

1.5. До 15 травня 2013 року надати до комісії з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації інформацію щодо заходів, які планується здійснити у 2013 році 
на об’єктах зберігання та утилізації боєприпасів, з питань протипожежної, 
противибухової безпеки відповідно до передбачених відповідній військовій частині у 
2013 році на це коштів.  

2.  Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.) з управлінням 

Держтехногенбезпеки в області (Данилюк Є.Д.) до 15 травня 2013 року підготувати 

проект листа облдержадміністрації до Міністерства оборони України з інформацією 

щодо тривалого невиконання у військових частинах А3013 (с. Грузевиця 

Хмельницького району) та А1358 (с. Цвітоха Славутського району) вимог 

відповідних нормативних документів та рішень комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації щодо забезпечення здійснення заходів протипожежної безпеки 

місць масового зберігання боєприпасів. 
3. Вказати начальнику управління Держтехногенбезпеки в області (Данилюк 

Є.Д.) на неналежне здійснення моніторингу та інформування облдержадміністрації 
щодо невиконання у військовій частині А1358 (с. Цвітоха Славутського району) 
вимог відповідних нормативних документів та рішень комісії з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації щодо забезпечення протипожежної безпеки місць масового 
зберігання боєприпасів. 

4. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.) забезпечити 

здійснення моніторингу за вжиттям у військових частинах А3013 (с. Грузевиця 

Хмельницького району), А1358 (с. Цвітоха Славутського району) та А4009 

(м.Старокостянтинів) необхідних протипожежних заходів, у тому числі зазначених у 

даному рішенні та до 15 серпня 2013 року поінформувати облдержадміністрацію 

його результати. 
 

ІІІ. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я 
людини питною водою. Стан каналізаційних систем та очисних споруд стічних 
вод у населених пунктах.  

(Габрикевич М.І., Махнюк П.М., Косий Ю.В., Вавринчук С.М.,  
Бельський А.В., Фабіянська Н.Ф.) 



Комісія вирішила: 
1. Головам райдержадміністрацій, пропонувати міським головам: 
1.1. Розглянути питання щодо виділення необхідних коштів (з урахуванням 

субвенцій з державного та обласного бюджету, коштів цільових фондів, інших 
надходжень), під час уточнення бюджету на другу половину 2013 року,  для 
забезпечення виконання комплексу невідкладних заходів з метою виконання 
ремонтних робіт та усунення причин зливів неочищених (недостатньо очищених) 
стічних вод у водоймища та забруднення ними навколишніх територій. 

1.2. Щорічно, при формуванні проектів відповідних бюджетів передбачати 
кошти на виконання заходів, передбачених загальнодержавною програмою "Питна 
вода України" на 2006-2020 роки та відповідних обласних і місцевих програм. 

1.3. Доручити вжити невідкладних заходів щодо приведення у відповідність до 
вимог санітарного законодавства комунальних  та сільських  водопроводів, колодязів 
громадського користування. До 20 травня 2013 року забезпечити отримання, за 
епідпоказами, у Головному управлінні Держсанепідслужби в області дезінфікуючих 
засобів та здійснення очищення та дезінфекції всіх криниць громадського і 
індивідуального користування на відповідних територіях. 

Визначити, в яких населених пунктах не проводились такі очистки та криниці, 
якими користуються пристарілі громадяни та інваліди – забезпечити їх очищення та 
дезінфекцію у першу чергу, у тому числі із залученням пожежних автомобілів (за 
відповідним погодженням). 

1.4. Доручити керівникам комунальних водопровідно-каналізаційних 
підприємств населених пунктів, розташованих на відповідних територіях до 20 
травня 2013 року вжити заходів з виконання вимог законодавства України з питань 
охорони праці, у тому числі: забезпечення у повній мірі бригад, які виконують 
роботи у колодязях, підземних комунікаціях, резервуарах та ємностях, запобіжними 
поясами, мотузками, приладами для контролю газового середовища 
(газоаналізатори); закриття та огородження колодязів підземних комунікацій, отворів 
в підлозі, заглиблених ємностей, каналів; приведення припливних та витяжних 
вентиляцій в прийомних камерах КНС у належний експлуатаційний стан тощо. 

1.5. До 5 травня 2013 року поінформувати облдержадміністрацію через 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища (Вавринчук 
С.М.) про виконання на відповідних територіях окремого доручення 
облдержадміністрації щодо оформлення дозволів на спеціальне водокористування. 

2. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації (Вівчурко О.Ф.), Державній екологічній інспекції в області 
(Гуменюк В.В.), Головному управлінні Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.), 
головам районних державних адміністрацій та керівникам органів місцевого 
самоврядування до 15 травня 2013 року провести детальний аналіз стану 
водопровідного та каналізаційного господарства, забезпечити коригування 
регіональних та місцевих, надання пропозицій до відповідних державних  програм 
щодо його реформування та розвитку, у яких зокрема передбачити: 

- придбання та встановлення знезаражувальних установок на міських та 
селищних господарсько-питних водопроводах Білогірського, Віньковецького, 
Деражнянського, Кам'янець-Подільського, Летичівського, Ново-ушицького, 
Старосинявського, Теофіпольського, Хмельницького, Чемеровецького, 
Ярмолинецького районів; 

- проведення у 2013 році 2-ї черги реконструкції міських каналізаційних 
станцій і напірних колекторів в м. Дунаївці; 

- капітальний ремонт всіх виробничих приміщень та проведення реконструкції 
обох аеротенків очисних споруд смт. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району;  



- реконструкцію або будівництво нових очисних споруд с. Сахкамінь 
Кам’янець-Подільського району;  

- капітальний ремонт очисних споруд м. Городок (не проводиться 
знезараження стічних вод);  

- капітальний ремонт та відновлення лінії електропостачання очисних споруд    
с. Лісоводи Городоцького району; 

- капітальний ремонт очисних споруд ст. Ярмолинці, с. Шарівка та колишнього 
ДП «Олена» СЗАТ «Агропрод ЗПТ» с. Солобківці (будинок-інтернат для осіб 
похилого віку) Ярмолинецького району, Чорний Острів та ст. Богданівці 
Хмельницького району, смт Гриців Шепетівського району; 

-  реконструкцію очисних споруд міст Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 
Шепетівка, Старокостянтинів, Деражня, Ізяслав, Волочиськ, селищ Віньківці та 
Ярмолинці; 

- реконструкцію очисних споруд ХОПНЛ № 1 с. Скаржниці та санаторію-
профілакторію «Яблуневий сад» с. Левківці Ярмолинецького району; 

- здійснення відомчого лабораторного контролю за якістю очистки стічних вод 
на очисних спорудах Ярмолинецького району; 

- відновлення роботи знезаражуючих установок на очисних спорудах КП 
«Лозовекомунсервіс» смт. Лозове Деражнянського району; 

- відновлення проведення дезінфекції стічних вод перед скидом у водоймище 
на очисних спорудах м. Шепетівка та м. Полонне; 

- завершення роботи щодо реконструкції очисних споруд м. Полонне;   
- будівництво локальних очисних споруд попередньої очистки лікувально-

профілактичних заклади із інфекційними стаціонарами м. Шепетівка та м. Полонне 
тощо. 

3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації (Вівчурко О.Ф.) розглянути питання щодо можливості 
співфінансування будівництва (відновлення) очисних споруд стічних вод з обласного 
та місцевих бюджетів та до 20 травня 2013 року надати до обласної ради подання 
облдержадміністрації, розрахунки щодо додаткового виділення коштів під час 
уточнення бюджету на другу половину 2013 року. 

4. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в 
області (Вавринчук С.М.), Державній екологічній інспекції в області (Гуменюк В.В.) 
та Головному управлінню Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.), відповідно до 
компетенції, забезпечити контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично 
допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

5. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації (Вівчурко О.Ф.), Державному управлінню охорони 

навколишнього природного середовища в області (Вавринчук С.М.) взяти на контроль 

використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у містах 

та районах області, зокрема у Гуменецькою сільською радою Кам’янець-Подільського 

району, у тому числі на поліпшення стану водопровідних та каналізаційних систем 

населених пунктів, про що до 1 вересня 2013 року поінформувати 

облдержадміністрацію.  
6. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на Департамент 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Вівчурко О.Ф.) та 
Державну екологічну інспекцію в області (Гуменюк В.В.). 

 

ІV. Про стан підготовки закладів оздоровлення та відпочинку громадян, 
місць масового відпочинку на водних об’єктах до початку сезону відпочинку 
2013 року, запобігання загибелі людей на воді.  



(Гаврішко В.Д., Косий Ю.В., Болібрух Б.В., Кукурудза О.І.) 
Комісія вирішила: 

1. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів міст обласного значення:  

1.1. Питання про забезпечення протипожежного захисту закладів літнього 
відпочинку та оздоровлення втому числі пришкільних таборів та наметових містечок, 
організації заходів із забезпечення безпеки і охорони життя людей на водних 
об’єктах та підготовки об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення до купального 
сезону до 15 травня 2013 року розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань 
ТЕБ та НС.  

1.2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
1.2.1. До 1 травня 2013 року рішенням виконавчого комітету відповідної ради 

визначити на кожному водному об’єкті, придатному для купання людей, місця 
масового відпочинку населення та зобов’язати облаштувати їх згідно вимог. Копії 
рішень про визначення місць відпочинку та затверджені копії карт-схем земельних 
ділянок та водного простору, придатних для організації місць масового відпочинку 
населення на воді до 20 травня 2013 року надати до управління з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації. 

1.2.2. До 10 травня 2013 року завершити підготовку місць масового відпочинку 
на водних об’єктах, у тому числі: 

- провести обстеження дна підводної акваторії; 
- оформити паспорт пляжу із погодженням його з відповідними службами; 
- утворити, укомплектувати та оснастити рятувальні пости; 
- обладнати стендами з правил поведінки на водних об’єктах, а в заборонених 

місцях – табличками з написами „КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”. 
1.2.3. До 15 травня 2013 року визначити найбільш небезпечні водні об’єкти та 

залучити в установленому законодавством порядку громадські формування з 
охорони громадського порядку та інші об'єднання громадян до забезпечення 
встановленого режиму щодо заборони купання,  плавання на човнах та рибальства на 
них. 

1.2.4. При відсутності підпорядкованих комунальних аварійно-рятувальних 
служб на воді, до 15 травня 2013 року укласти угоди з іншими службами на воді про 
обслуговування та проведення рятувальних робіт на воді (чергування в сезон 
відпочинку). 

1.3. Організувати за участю працівників територіальних підрозділів ДСНС, 
МВС, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, ЗМІ та власників (орендарів) водних об’єктів періодичні патрулювання 
стихійних місць масового відпочинку людей на воді. 

1.4. Про проведену роботу та про взяття на баланс відповідними радами 
безхазяйних гідротехнічних споруд, розташованих на відповідних територіях, 
проінформувати обласну державну адміністрацію через управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації до 27 травня поточного року. 

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 
(Очеретянко В.І.), органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, 
установ та організацій, у підпорядкуванні яких знаходяться оздоровчі дитячі табори:  

2.1. До 15 травня 2013 року провести семінар-нараду з керівниками оздоровчих 
закладів за участю організаторів оздоровлення та представників наглядово-
контролюючих органів області на якій розглянути питання підготовки оздоровчих 
таборів до купального сезону. 



2.2. Забезпечити дотримання вимог розділу 6 Правил охорони життя людей на 
водних об'єктах України у дитячих оздоровчих установах, розташованих на берегах 
водойм (поблизу них) та при купанні дітей під час походів, прогулянок. 

2.3. Заборонити купання дітей при відсутності рятувальних постів та не 
відповідності місць для купання (пляжів) вимогам розділу 6 Правил охорони життя 
людей на водних об'єктах України.  

2.4. Організувати проведення в учбових закладах уроків (семінарів, вікторин 
тощо) із залученням представників місцевих підрозділів Головного управління ДСНС 
України в області, медичних працівників з питань дотримання правил охорони життя 
на воді та надання першої медичної допомоги потерпілим. 

2.5. До 5 травня 2013 року обладнати в учбових закладах куточки «Безпека 
дітей на воді», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим на воді». 

2.6. Вжити заходів щодо виконання на об’єктах відпочинку та оздоровлення 
громадян у повному обсязі вимог, передбачених приписами органів нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки. 

2.7. Про проведену роботу проінформувати обласну державну адміністрацію 
через управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації до 27 
травня поточного року. 

3. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
(Плюта В.О.), навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності в області (далі - Центр) (Закреницький А.А.) спільно з керівництвом 
райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад 
спланувати та забезпечити, за участю відповідних фахівців місцевих підрозділів 
Головного управління ДСНС в області, проведення протягом травня 2013 року у 
структурних підрозділах Центру в області навчання відповідальних за забезпечення 
безпеки персоналу і відпочиваючих у всіх літніх дитячих спортивних та оздоровчих 
таборах, розташованих на відповідних територіях.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Плюта В.О.) з Головним 
управлінням ДСНС України в області (Болібрух Б.В.). 

 
 

Перший заступник голови  
облдержадміністрації, голова  
комісії з питань ТЕБ та НС                                  о/п                                  В.Гаврішко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вик. Пиріжок І.Д., 76-52-71 


