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ПРОТОКОЛ № 10

засідання комісії з питань
ТЕБ і НС облдержадміністрації
30 жовтня 2017 року

м. Хмельницький

Головує
Присутні члени комісії

-

Кальніченко В.І.
16 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 2017-2018 років.
( Бондар Д.В., Віконський В.В, Гнидюк П.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) – ДП «Хмельницький облавтодор»
(Дячук А.В.)
- 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) – начальник ГУ НП в області
(Віконський В.В.).
2. Головам райдержадміністрацій та ОТГ, рекомендувати міським (міст
обласного значення) головам:
2.1. До 15 листопада поточного року забезпечити завершення підготовки
житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період 2017/2018 року.
2.2. До 15 листопада 2017 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 проблемні ділянки закріпити за керівниками району та
районних установ.
2.3. Взяти під особистий контроль та до 15 листопада 2017 року
завершити укладання сільськими радами, об’єднаними територіальними
громадами угод щодо залучення додаткової снігоочисної техніки. 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, об’єднаних територіальних громадах 3-х добового запасу паливномастильних матеріалів (не менше 500 л.) для забезпечення реагування на
надзвичайні події в осінньо-зимовий період.
2.5. 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.
2.6. Підготувати а при необхідності організувати розгортання
стаціонарних пунктів обігріву, забезпечити їх необхідним запасом продуктів,
теплим одягом, взуттям медикаментами, забезпечити чергування та дотримання
заходів протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. Для роботи на
пунктах обігріву залучити представників громадських та волонтерських
організацій.
2.7. Встановити та забезпечити функціонування телефонних «гарячих
ліній» для отримання інформації про осіб, які потребують допомоги у період
сильних морозів.
2.8. 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 (додаток №1).
3. Головам Дунаєвецької та Волочиської райдержадміністрацій спільно з
Департаментом охорони здоровя облдержадміністрації терміново вжити заходів
щодо ремонту та відновлення працездатності аварійних джерел живлення в
центральних районних лікарнях міст Волочиськ та Дунаївці.
4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Дашковський С.М.):
4.1. Забезпечити контроль за здійсненням заходів з поповнення резерву
матеріальних засобів, газоелектрозварювального обладнання, паливномастильних матеріалів, підвищення готовності аварійно-рятувальних і
ремонтно-відновлювальних формувань до дій в осінньо-зимовий період.
4.2. 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.
5. Головному управлінню ДСНС України в області (Братко Е.П.) до
15 листопада 2017 року забезпечити готовність до використання мобільних
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пунктів обігріву, спеціальної техніки та техніки підвищеної прохідності а також
автономних джерел електроживлення.
6. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.),
ДП «Хмельницький облавтодор» (Дячук А.В.) до 15 листопада 2017 року:
6.1. Підготувати проект листа облдержадміністрації на отримання
дозволу в Генеральному штабі Збройних Сил України на залучення тяжкої
інженерної техніки військових частин розташованих на території Хмельницької
області для надання допомоги в ліквідації наслідків можливих надзвичайних
ситуацій осінньо-зимовій період.
6.2. Завершити підготовку спеціальної і снігоочисної техніки, створити
необхідні запаси паливно-мастильних та посипочних матеріалів.
6.3. Завершити укладання додаткових угод для залучення важкої
інженерної техніки сільськогосподарських підприємств, кар’єрів, приватних
організацій.
6.4. Визначити проблемні ділянки на автошляхах та провести розрахунок
потреби снігоочисної техніки, передбачити влаштування паралельних доріг для
можливості об’їзду проблемних ділянок.
6.5. 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.
6.6. 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»).
7. Начальнику ГУНП в Хмельницькій області (Віконський В.В.):
7.1. Запровадити рейди працівників поліції особливо у нічний час та у
сільській місцевості спрямованих на виявлення осіб які перебувають на вулиці
та мають ризики отримання переохолодження, зокрема перебувають у стані
алкогольного сп’яніння.
7.2. У разі надходження інформації від Служби автомобільних доріг про
несприятливі погодні умови спільно з управлінням патрульної поліції в місті
Хмельницький, ДП“Хмельницький облавтодор”, управлінням Укртрансбезпеки
в області організувати обмеження або заборону руху транспортних засобів на
небезпечних ділянках доріг та направлення їх до міст відстою.
8.
Департаменту
економічного
розвитку,
промисловості
та
інфраструктури облдержадміністрації (Гриневич Ю.В.) спільно з управлінням
Укртрансбезпеки (Дзюба В.П.) вжити дієвих заходів щодо безпеки
пасажирських перевезень в складних погодних умовах зимового періоду.
9.
Департаменту
економічного
розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації
(Гриневич
Ю.В.),
ПАТ «Хмельницькобленерго» (Козачук О.І) забезпечити готовність аварійних
бригад
та
оперативне
відновлення
електропостачання
об’єктів
життєзабезпечення, населених пунктів, що постраждали внаслідок ускладнення
погодних умов.
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10.
Начальнику
обласного
центру
з
гідрометеорології
(Вороновський Ю.В.) здійснювати постійний моніторинг погодних умов на
території області. У разі ускладнення обстановки інформацію надавати до
кризового центру облдержадміністрації, Головного управління ДСНС України
та черговій частині ГУНП в області – щоденно, а у випадку різких змін
погодних умов – негайно.
11.
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(Цуглевич Я.М.) забезпечити підготовку та при необхідності розгортання
додаткових ліжко-місць в лікувально-профілактичних закладах області.
12. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
(Лукомська С.І.) забезпечити діяльність служб соціального патрулювання на
вулицях населених пунктів. До 15 листопада 2017 року надати інформацію до
секретаріату обласної комісії ТЕБ та НС про кількість патрулів та закладів для
бездомних осіб, що надають тимчасовий притулок в розрізі міст та районів
області.
13. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.),
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.) спільно
з управлінням Укртрансбезпеки (Дзюба В.П.) до 18 листопада 2017 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 та відповідність гуми до
сезону експлуатації.
14. Виконавцям зазначених заходів про результати проведених робіт
інформувати облдержадміністрацію через управління з питань цивільного
захисту населення облдержадміністрації у визначені терміни .
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.),
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
(Дашковський С.М.) та Головне управління ДСНС України в області (Братко
Е.П.).
2. Про забезпечення непрацюючого населення області засобами
індивідуального захисту та організація діяльності постів РХС та стан
виконання заходів ЦЗ в об’єднаних територіальних громадах.
(Данилюк Є.Д.)
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам:
1.1 Доручити керівникам підприємств, установ та організацій, на базі
яких створюються пости радіаційного і хімічного спостереження, вжити
відповідних заходів щодо доукомплектування постів необхідними засобами
індивідуального захист та замінити застарілі прилади радіаційного та хімічного
контролю на прилади сучасного виробництва(перелік виробників додається).
1.2. Забезпечити проходження навчання начальників постів радіаційного і
хімічного спостереження та хіміків-дозиметристів на курсах навчально4

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (відповідно
термінів «Плану комплектування на 2018 рік»).
2.
Головам
Білогірської,
Летичівської
райдержадміністрацій,
рекомендувати міським головам міст Хмельницький, Старокостянтинів,
Кам’янець-Подільський спільно з керівниками хімічно-небезпечних об’єктів
при формуванні бюджету на 2018 рік передбачити кошти для придбання засобів
індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню, яке
потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення хімічно-небезпечних
об’єктів.
3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Пенюшкевич С.А.)
спільно з управлінням з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації(Данилюк Є.Д.) підготувати та направити звернення до
Міністерства фінансів України щодо виділення коштів з державного бюджету
України для придбання протигазів від бойових отруйних речовин для
непрацюючого населення області.
4. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад:
4.1. Вжити заходів щодо забезпечення фінансування заходів цивільного
захисту, профільних програм у 2018 році та передбачити створення резервних
фондів в розмірах, достатніх для ліквідації можливих наслідків надзвичайних
ситуацій (не менше 200 тис.грн.).
4.2. До 1 грудня поточного року завершити проведення робіт з покращення
стану захисних споруд цивільного захисту та підготовки їх до прийому
населення відповідно плану на 2017 рік.
4.3. До 25 грудня поточного року забезпечити створення евакуаційних
органів та відпрацювання документів з організації заходів з евакуації.
4.5. До 1 грудня поточного року забезпечити відповідальних за організацію
цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах необхідною
комп’ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет-мережу та
забезпечити їх участь в обласних скайп-нарадах.
4.6 Вжити заходів з організації створення місцевих систем оповіщення
(шляхом придбання систем автоматичного дозвону, гучномовців, ФМприймачів та відпрацювання необхідної документації) згідно вимог постанови
Кабінету Міністрів України №733.
4.7. Продовжити роботу щодо створення центрів безпеки громадян
(підрозділів місцевої пожежної охорони), оновлення техніки та пожежнорятувального обладнання для існуючих підрозділів МПО.
5. Рекомендувати головам Маківської сільської, Сатанівської селищної,
Старосинявської селищної, Розсошанської сільської та Ленковецької сільської
об’єднаних територіальних громад до 20 грудня 2017 року створити комісії з
питань ТЕБ і НС.
6. Рекомендувати головам Новоушицької, Війтовецької, Понінківської,
Гвардійської та Чорноострівської об’єднаних територіальних громад
забезпечити створення та накопичення місцевих матеріальних резервів не
менше 50% від затверджених номенклатур.
7. Рекомендувати головам Війтовецької, Наркевицької, Сатанівської,
Китайгородської, Колибаївської, Новоушицької, Понінківської, Берездівської,
Ганнопільської,
Старосинявської,
Гвардійської,
Лісогринівецької,
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Розсошанської, Чорноострівської, Судилківської, Ленковецької, Гуківської,
Чемеровецької об’єднаних територіальних громад створити структурні
підрозділи (ввести посадових осіб) з питань цивільного захисту населення.
8. Рекомендувати голові Гуменецької об’єднаної територіальної громади
до 1 грудня поточного року завершити інвентаризацію захисних споруд
цивільного захисту.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) та
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій області (Братко Е.П.).
3. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для
здоров’я питною водою.
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та
головам об’єднаних територіальних громад:
1.1. Провести обстеження джерел, інших об’єктів водопостачання в тому
числі колодязів громадського використання в першу чергу, тих що потребують
ремонту, недіючих та безгосподарних, для визначення можливості їх
подальшого використання для забезпечення населення питною водою
гарантованої якості. Організувати проведення переобліку водопроводів, взяти
на баланс працюючі та такі роботу яких можливо відновити.
1.2. Вирішити питання щодо проведення ліквідаційного тампонажу
непридатних для подальшої експлуатації свердловин.
1.3. Передбачити в 2018 році кошти для забезпечення виконання Закону
України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України на 20062020рр.» №2455-ІV від 03.03.2005р. та виконання програми «Питна вода
Хмельниччини на 2008-2020рр.», що затверджено розпорядженням голови
Хмельницької ОДА № 18-15/2008 від 11.06.2008р.
1.4. З метою належного утримання діючих водозабірних споруд та
водопровідних мереж, а також відновлення роботи тих що припинили свою
діяльність, створити комунальні або іншої форми власності підприємства для
кваліфікованого обслуговування джерел та систем водопостачання,
забезпечення їх необхідним обладнанням та технікою.
1.5. Доручити керівникам підприємств, установ та організацій балансоутримувачам об’єктів водопостачання:
- провести очистку, промивку, дезінфекцію та ремонтні роботи об’єктів
на всіх етапах постачання води населенню в тому числі колодязів громадського
використання, а також фарбування водонапірних веж;
- дотримуватись правового режиму у зонах санітарної охорони навколо
джерел водопостачання;
- налагодити та проводити виробничий лабораторний контроль питної
води (Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною
ДСанПіН 2.2.4-171-10), а при відсутності своїх лабораторій - заключити угоди з
акредитованими лабораторіями на проведення досліджень води питної за
встановленими показниками та підготовкою відповідних документів (актів).
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2. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад, селищних
та сільських рад:
2.1. Розробити графіки планово-попереджувальних ремонтів та
дезінфекцій водопроводів, колодязів громадського користування з конкретними
термінами виконання запланованих заходів та підготовкою відповідних
документів (актів).
2.2. Налагодити та проводити виробничий лабораторний контроль води
питної (Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною ДСанПіН 2.2.4-171-10), а при відсутності своїх лабораторій заключити договори із акредитованими лабораторіями на проведення
досліджень води питної за встановленими показниками та підготовкою
відповідних документів (актів).
3. Вищезазначеним виконавцям про заплановані заходи та проведену
роботу інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в
Хмельницькій області на Email: hmdses@gudseshm.gov.ua до 20 листопада 2017
року.
4. В.о. директора Державної установи «Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України» (Балашов О.В.):
4.1. Регулярно проводити аналіз моніторингових лабораторних
досліджень води питної, (відібраної із джерел водопостачання, водогонів,
колодязів громадського користування області) по санітарно-хімічних та
мікробіологічних показниках. Копії аналізу, офіційно надавати в Головне
управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, не пізніше 5
числа кожного місяця.
4.2. Протоколи лабораторних досліджень води питної, відібраної із
джерел водопостачання, водогонів, колодязів громадського користуванння
Хмельницької області, яка не відповідає вимогам (Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною ДСанПіН 2.2.4-171-10), по
санітарно-хімічних та мікробіологічних показниках, невідкладно, із
заключеннями офіційно надавати в міське, міськрайонні та районні управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, для відповідного реагування
та проведення заходів.
5. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Хмельницькій
області (Грушко В.П.):
5.1. Забезпечити через засоби масової інформації проведення санітарноосвітньої роботи серед населення.
5.2. У межах чинного законодавства забезпечити здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного
законодавства (із врахуванням вимог Закону України «Про основні засади
державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності»).
6. Державній екологічній інспекції в області (Гуменюк В.В.),
Хмельницькому обласному управлінню водного господарства (Димінському
Ю.М.) та Головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Грушко
В.П.), відповідно до компетенції, забезпечити контроль за якістю питної води та
дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих скидів
забруднюючих речовин у водні об’єкти.
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7.Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Дашковський С.М.) вжити в межах компетенції заходів щодо забезпечення
населення якісною питною водою, в тому числі за рахунок поліпшення стану
водопровідних та каналізаційних систем населених пунктів та кваліфікованого
обслуговування джерел та систем водопостачання.
8. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Дашковський С.М.) спільно з головам райдержадміністрацій, міськими (міст
обласного значення) головам та головами об’єднаних територіальних громад
розглянути питання та протягом 2018 року забезпечити розробку та
впровадження геоінформаційної системи (програми) пошуку розташування
свердловин на воду і криниць та їх характеристик на території області
9. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
(Омелянюку О.Т.) забезпечити здійснення контролю за використанням коштів
фонду охорони навколишнього природного середовища у містах та районах
області, у тому числі на поліпшення стану водопровідних та каналізаційних
систем населених пунктів.
10. Контроль за виконанням даного рішення, відповідно до компетенції,
покласти на Головне управління Держродспоживслужби в області (Грушко
В.П.) та управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Дашковський С.М.). Про проведену роботу поінформувати обласну державну
адміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації (hmns_upr@ukrpost.ua) до 25 грудня 2017 року.
4. Про стан виконання розпорядження Кабінету міністрів України від
20.09.2017 року «Про деякі питання державного нагляду у сфері
техногенної та пожежної безпеки» та впровадження автоматизованих
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в
разі їх виникнення (відповідно до статті 53 Кодексу Цивільного захисту
України).
(Бондар Д.В.)
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст
обласного значення) головам та головам ОТГ:
1.1. Провести розширені засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС
(на які запросити керівників об’єктів підвищеної небезпеки) та розглянути
питання щодо стану обладнання об’єктів підвищеної небезпеки
автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій.
1.2. Рекомендувати керівникам об’єктів підвищеної небезпеки:
- забезпечити впровадження автоматизованих системам раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на
об’єктах підвищеної небезпеки.
- переглянути на об’єктах всі чинники небезпеки, які становлять реальну
загрозу виникнення надзвичайної ситуації та розглянути можливість переходу
на більш безпечні(альтернативні) речовини, що використовуються в
виробничих процесах.
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2. Головному управлінню ДСНС України у Хмельницькій області (Братко
Е.П.):
2.1. Продовжити проведення позапланових перевірок стану техногенної і
пожежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах,
закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, будинках для людей
похилого віку та інвалідів, закладах відпочинку та оздоровлення державної та
комунальної форми власності;
2.2. Продовжити проведення практичних навчань з відпрацюванням дій
персоналу у разі виникнення пожежі в нічний час на об’єктах з постійним
перебуванням дітей, людей похилого віку та інвалідів, закладах охорони
здоров’я із стаціонарним лікуванням;
3. Департаментам освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
головам
райдержадміністрацій,
рекомендувати органам місцевого самоврядування:
3.1. Питання забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об’єктів
розглянути на відповідних нарадах, колегіях з прийняттям відповідних рішень
та заслуховуванням керівників об’єктів, де склався найгірший протипожежний
стан;
3.2. До 20 листопада поточного року розробити та затвердити комплексні
плани щодо забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об’єктів з
закріпленими виконавцями та термінами виконання;
3.3. При формуванні бюджету на 2018 рік передбачити виділення
необхідних коштів для виконання протипожежних заходів на об’єктах з
постійним та тимчасовим перебуванням людей.
3.4. Забезпечити дієвий контроль за виконання заходів протипожежного
захисту, передбачених приписами за результатами проведених позапланових
перевірок дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони
здоров’я, будинків для людей похилого віку та інвалідів;
3.5. Організувати проведення практичного відпрацювання планів евакуації
на випадок виникнення пожеж з обслуговуючим персоналом та відвідувачами
із залученням працівників Головного управління ДСНС в області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне
управління ДСНС України в області (Братко Е.П ).
Перший заступник голови облдержадміністрації,
перший заступник голови комісії з питань
ТЕБ і НС облдержадміністрації
о/п
о/п
Секретар комісії

о/п

В.Кальніченко
М. Плащовий
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