УКРАЇНА
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ПРОТОКОЛ № 3
позапланового засідання
комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації
12 квітня 2017 року

м. Хмельницький

Головує
Присутні члени комісії

-

Кальніченко В.І.
_____
осіб (за окремим списком)

Розглянувши питання порядку денного:
1. Про санітарно-епідеміологічну ситуацію в Хмельницькій області та

заходи щодо недопущення її ускладнення.
(Баланюк І. М.)
За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА:
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного
значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад:
1.1. Розглянути на засіданнях комісій ТЕБ та НС питання забезпечення
стабільної санітарно-епідемічної ситуації, з прийняттям відповідних рішень, щодо
усунення причин та умов виникнення та поширення інфекційних, масових
неінфекційних захворювань, створення безпечних умов життєдіяльності населення.
Копію рішень надати до Головного управління Держпродспоживслужби в області.
1.2.Визначити та узгодити перелік об’єктів, що мають важливе соціальне
значення, до яких включити: джерела водопостачання (артезіанські свердловини,
водонапірні вежі, водозабори, каптажі, колодязі громадського користування, тощо),
водогони, дитячі навчальні заклади, заклади оздоровлення та відпочинку дітей,
об’єкти торгівлі та громадського харчування, в яких проводяться масові заходи з
одномоментним харчуванням великої кількості людей, пляжі, місця стихійної
торгівлі харчовими продуктами, полігони/сміттєзвалища.
1.3. Створити та забезпечити роботу комісій, із залученням відповідальних осіб
всіх зацікавлених служб та відомств, для обстеження об’єктів,що мають важливе
соціальне значення, з метою дотримання законодавчо - нормативних документів
1.4. Вжити заходів щодо забезпечення населення питною водою гарантованої
якості, утримання джерел водопостачання, водогонів до вимог діючого санітарного
законодавства, з проведенням періодичного виробничого лабораторного контролю
безпечності та якості питної води відповідно до вимог 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до якості води питної, призначеної для споживання людиною».
1.5. Забезпечити належний санітарно-технічний стан об’єктів харчової
промисловості, громадського харчування, торгівлі, продовольчих ринків, у
відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів.

1.6. Забезпечити приведення у належний санітарний стан місць масового
відпочинку та перебування людей, у тому числі пляжів. Проводити регулярну
очистку територій населених пунктів від побутових відходів, відповідно до вимог
«Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»,
затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011р. №145.
1.7. Розробити заходи по покращенню санітарно-технічного стану
полігонів/сміттєзвалищ, з конкретними термінами виконання, з метою приведення їх
у відповідність до вимог чинних законодавчо-нормативних документів. Здійснювати
необхідні моніторингові дослідження води підземних джерел водопостачання,
атмосферного повітря, ґрунту, води відкритих водойм. Розробити плани закриття
полігонів/сміттєзвалищ які функціонують з порушеннями розміру санітарнозахисних зон, а також з перевищенням планових обсягів складування відходів.
1.8. Здійснювати розробку та узгодження «Паспортів місць видалення відходів
(МВВ)», після виконання необхідних робіт по їх належному облаштуванню,
утриманню та проведенню на них моніторингових досліджень, передбачених
нормативно-правовими документами.
2. Департаменту освіти та науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.),
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.) спільно з
головами райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міськими (міст
обласного значення) головами:
2.1. Забезпечити проведення обстежень закладів оздоровлення та відпочинку
перед заїздом кожної зміни та під час їх роботи з проведенням лабораторних та
інструментальних досліджень. Роботу кожної зміни закладу оздоровлення та
відпочинку розпочинати лише за наявності Акту прийомки дитячого оздоровчого
табору.
2.2. Спільно з Головним управління Держпродспоживслужби в області
(Грушко В.П.) забезпечити через засоби масової інформації проведення санітарноосвітньої роботи серед населення.
3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Грушко В.П.) у межах чинного законодавства забезпечити здійснення державного санітарноепідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства (з
врахуванням вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головним управління
Держпродспоживслужби в області (Грушко В.П.).
виконання протокольних рішень Комісій ТЕБ і НС
облдержадміністрації (пр. №3 від 26.05.2016, №4 від 19.07.2016; пр. № 6 від
26.10.2016 ) та наради в Славутському районі 22 квітня 2016 року, щодо заходів
з протидії пожежам лісів, торф’яників, сухої рослинності та сільгоспугідь у
пожежонебезпечний період».
2.

«Про

(Данилюк Є.Д.)
1. Вказати головам Білогірської, Віньковецької, Городоцької, Деражнянської,
Красилівської, Славутської, Теофіпольської, Ярмолинецької та Полонської
райдержадміністрацій на неналежне виконання протокольних рішень Комісії ТЕБ і
НС облдержадміністрації (пр. №3 від 26.05.2016, №4 від 19.07.2016; пр. № 6 від
26.10.2016 ) та наради в Славутському районі 22 квітня 2016 року, щодо заходів з
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протидії пожежам лісів, торф’яників, сухої рослинності та сільгоспугідь у
пожежонебезпечний період.
2. Головам райдержадміністрацій спільно з головами районних рад, головами
об’єднаних територіальних громад:
2.1. Проаналізувати причини невиконання рішень Комісії ТЕБ і НС
облдержадміністрації та наради в Славутському районі 22 квітня 2016 року, щодо
виконання заходів направлених на запобігання виникненню пожеж в природних
екосистемах, та розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ і НС з
прийняттям відповідних рішень та забезпечити їх виконання.
2.2. Взяти під особистий контроль та забезпечити виконання Плану дій органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів управління, сил та
засобів цивільного захисту щодо запобігання виникненню пожеж у природних
екосистемах і оперативного реагування на них на території області у 2017 році.
3. Головному управлінню ДСНС України в області (Братко Е.П):
3.1. В термін до 12 травня поточного року організувати проведення оглядів
готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
лісокористувачів (підприємств, установ та організацій) щодо стану готовності до
протипожежного
захисту
лісів
і
сільгоспугідь
у
весняно-літній
пожежонебезпечний період 2017 року, з залученням представників управління з
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, обласного управління
лісового та мисливського господарства.
3.2. Результати проведення оглядів доповісти на черговому засіданні комісії з
питань ТЕБ і НС облдержадміністрації.
4. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства,
об’єднанню агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс»,
Національному парку «Подільські Товтри»:
4.1. Забезпечити постійну готовність сил і засобів до гасіння можливих
пожеж та ліквідації їх наслідків, забезпечити їх необхідним оснащенням;
4.2. Забезпечити своєчасне виконання попереджувальних заходів, згідно
проектної (лісовпорядкувальної) документації, щодо влаштування та догляду
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, встановлення аншлагів та
обмежень в’їзду в ліс у пожежонебезпечний період.
5. Хмельницькій обласній телерадіокомпанії «Поділля-центр» протягом
пожеженебезпечного періоду забезпечити інформування населення про стан
пожежної небезпеки у лісах, додержання вимог пожежної безпеки та висвітлення
інших застережних інформацій.
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6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління лісового
та мисливського господарства (Золотий П.С.), Головне управління ДСНС України
в області (Братко Е.П.), та управління з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.).
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