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ПРОТОКОЛ  № 1 

позачергового засідання обласної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  

 
«_10_» лютого 2016 року                                        м. Хмельницький 

 

Головував: Кальніченко В.І., заступник голови обласної державної адміністрації,  

  перший заступник голови обласної комісії з питань техногенно- 

  екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

 

Присутні:  - члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і  

   надзвичайних ситуацій (за списком); 
 

- Веселовський О.Г., голова Деражнянської райдержадміністрації; 
 

- Мельник В.В., заступник начальника управління виконавчої дирекції  

  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  

  та професійних захворювань України в області;  
 

- Матіяш С.М., заступник начальника Держслужби лікарських засобів  

   в області; 
 

- Хоптинець В.М., заступник начальника обласного управління  

  лісового та мисливського господарства;  
 

- Гузар І.П., начальник епізоотичного відділу Головного управління  

   ветеринарної медицини області;  
 

- Мирний О.Б., головний епідеміолог Департаменту охорони здоров’я  

  облдержадміністрації 

 
 

Перед початком засідання заступник голови обласної державної 

адміністрації, перший заступник голови обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кальніченко В.І. повідомив,  

що розпорядженням обласної державної адміністрації від 2 лютого 2016 року  

№ 48/2015-р за погодженням з Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій затверджено Положення про обласну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 
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Заступник голови облдержадміністрації відмітив, що аналіз епідемічної, 

епізоотичної ситуації та стан виробничого травматизму зумовив проведення 

позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС, адже Президент України  

П.О. Порошенко наголошує «безпека людей сьогодні – це перший пріоритет 

діяльності держави». 
 

1. Про   запобігання   поширенню   спалаху   заразної   хвороби  –  сказу   на  

території   області.  
(Гузар І.П., Баланюк І.М., Хоптинець В.М., Веселовський О.І., Ващук Г.І., 

Кальніченко В.І.) 

Заслухавши інформації та доповіді про вжиті для локалізації та ліквідації 

спалаху заразної хвороби тварин – сказу, який мав місце у місті Деражня 9-10 та  

29 січня 2016 року, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, з урахуванням вимог Закону України «Про ветеринарну 

медицину» та Інструкції про заходи щодо боротьби зі сказом тварин, затвердженої 

наказом Головного управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною 

інспекцією Мінсільгосппроду України від 15.03.1994 № 5, ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до відома рішення державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Деражнянській райдержадміністрації від 13.01.2016 № 1 «Про 

накладання карантинних обмежень по сказу (собака) на мікрорайон Нафтобаза, 

Центр, Цукровий завод, Трояни міста Деражня». 

2. Визнати загрозливою зоною частину території міста Деражня та прилеглі 

до зони з карантинними обмеженнями села, лісові масиви та пасовища. 

3. Звернути увагу голови Деражнянської райдержадміністрації 

Веселовського О.І., Деражнянського міського голови Ковпака А.М. на низький 

рівень організації роботи з профілактики сказу та невжиття вичерпних заходів з 

виконання плану комплексних заходів щодо ліквідації сказу. 

4. Голові Деражнянської райдержадміністрації Веселовському О.І.: 

4.1. Невідкладно за участю Головного управління ветеринарної медицини в 

області (Каньовський А.І.), обласного управлінню лісового та мисливського 

господарства (Лісовий В.М.), обласного об’єднання УТМР (Сагайдак Г.А.), 

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації  

(Вавринчук С.М.) вжити заходів щодо зниження чисельності червоної лисиці та 

пероральної імунізації диких м’ясоїдних звірів антирабічною вакциною, при цьому 

заборонити у зоні карантинного обмеження і загрозливій зоні проведення 

промислового і ліцензійного відстрілу диких тварин, їх відлов і вивіз. 

4.2. Спільно з Головним управлінням ветеринарної медицини в області 

(Каньовський А.І.) забезпечити у повному обсязі проведення щеплень собак проти 

сказу, незалежно від форм власності, а в зонах стійкого неблагополуччя також 

котів, великої рогатої худоби та інших сприйнятливих тварин.  

5. Рекомендувати Головному управлінню ветеринарної медицини в області 

(Каньовський А.І.):  

5.1. Вжити заходів дисциплінарного стягнення до начальника управління 

ветеринарної медицини в Деражнянському районі Стрілецького Е.Б. за 

незабезпечення заходів щодо боротьби зі сказом тварин, що призвело до 

формування зони стійкого неблагополуччя. 
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5.2. Спільно з Деражнянською райдержадміністрацією (Веселовський О.І.) 

забезпечити ліквідацію первинного осередку сказу тварин відповідно до плану 

оздоровчих заходів. Невідкладно розгорнути додаткові, у тому числі пересувні 

ветеринарні пункти для проведення вакцинації тварин від сказу. 

5.3. Посилити контроль за доступністю для населення (власників тварин) 

вакцини профілактичного щеплення проти сказу. 

5.4. За умов дотримання усіх заходів передбачених Інструкцією «Про 

заходи боротьби зі сказом тварин», затвердженою наказом Головного управління 

ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією Мінсільгосппроду 

України від 15.03.1994 № 5, скасувати карантинні обмеження. 

5.5. Разом з обласним управлінням лісового та мисливського господарства 

(Лісовий В.М.), обласним об’єднанням УТМР (Сагайдак Г.А.), обласним 

об’єднанням агролісогосподарських підприємств області «Хмельницькоблагроліс» 

(Валівоць І.С.), Шепетівським військовим лісгоспом (Віденко С.М.),  

Національним парком «Подільські Товтри» (Боєв Ю.М.), іншими користувачами 

мисливських угідь:  

5.5.1. До 1 березня 2016 року провести ретроспективну оцінку епізоотичної 

ситуації по сказу в області за останні 10 років, визначити зони стійкого 

неблагополуччя (території, де сказ реєструється щорічно, або 2 рази протягом п'яти 

років). Встановити за такими територіями епізоотичний нагляд, вести облік і 

картографію осередків сказу.  

5.5.2. До 1 квітня 2016 року забезпечити розробку та внесення на розгляд 

чергової сесії обласної ради проекту обласної програми щодо боротьби зі сказом,  

у якій передбачити заходи щодо регулювання щільності популяції червоної лисиці. 

5.5.3. Систематично обстежувати лісові угіддя щодо виявлення диких 

тварин з підозрілою поведінкою, підтримання оптимальних розмірів популяції 

червоної лисиці, боротьби з бродячими собаками і котами.  

5.6. До 1 березня 2016 року у взаємодії з Головними управліннями 

Держсанепідслужби (Баланюк І.М.), Національної поліції (Семенишин М.О.), 

ДСНС (Братко Е.П.) в області, Департаментом охорони здоров’я (Цуглевич Я.М.), 

управліннями житлово-комунального господарства (Ващук Г.І.), з питань 

цивільного захисту населення (Данилюк Є.Д.) облдержадміністрації визначити 

алгоритм взаємоінформування про повідомлення, які надійшли до чергових 

(чергово-диспетчерських) служб з приводу виявлення тварин з підозрілою 

поведінкою, а також щодо захворювання тварин на сказ та людей, які звернулися  

в лікувально-профілактичні заклади за медичною допомогою з приводу укусів 

тваринами. 

5.7. Разом із Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 

(Цуглевич Я.М.), райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування 

запровадити широку роз’яснювальну роботу серед населення про небезпечність 

сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики і боротьби з ним. 

6. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.): 

6.1. У зв’язку з проблемною ситуацією, що склалася із забезпеченням 

вакцинами від сказу лікувально-профілактичних закладів, на які покладено 

надання антирабічної допомоги, невідкладно звернутися до МОЗ України щодо 

перегляду попередніх заявок на проведення імунопрофілактики та перерозподілу 

залишків вакцин, які є в інших областях України.  
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6.2. До 1 травня 2016 року організувати проведення семінарів для  

лікарів-травматологів (хірургів), які надають антирабічну допомогу населенню з 

питань призначення та проведення антирабічних щеплень, а також для інших 

медичних працівників з клініки, діагностики, епідеміології та профілактики сказу. 

7. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, селищним та сільським головам, головам об’єднаних 

територіальних громад: 

7.1. Спільно з Головним управлінням ветеринарної медицини в області 

(Каньовський А.І.), управлінням житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації (Ващук Г.І.) вжити заходів щодо дотримання власниками 

тварин, керівниками підприємств незалежно від форм власності та спеціалістами 

ветеринарної медицини діючих правил тримання собак, котів і хижих тварин у 

населених пунктах України, затверджених 18.06.1980 Держжитлокомунгоспом, 

Мінсільгосппродом та МОЗ України.  

7.2. До 1 квітня 2016 року разом із управлінням житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації (Ващук Г.І.) розглянути питання щодо 

облаштування майданчиків для вигулу та дресирування домашніх собак,  

створення притулків для безпритульних тварин, а також бригад з відлову бродячих 

тварин при місцевих закладах комунального господарства.  

7.3. За участю Департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (Вавринчук С.М.) вжити заходів з виконання на території 

області вимог ст. 35-2 Закону України «Про відходи» щодо утилізація відходів 

тваринного походження. 

7.4. Розглянути питання щодо закупівлі антирабічної вакцини та 

антирабічного імуноглобуліну за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

7.5. За зверненням органів державної ветеринарної медицини надавати 

допомогу фахівцям ветеринарної медицини в організації проведення щеплень 

тварин проти сказу. 

7.6. За участю Головного управління Держсанепідслужби в області 

(Баланюк І.М.), територіальних підрозділів Національної поліції постійно 

вживати заходів щодо недопущення торгівлі продуктами харчування у 

невстановлених місцях та на стихійних ринках. 

7.7. Спільно з Головним управлінням ветеринарної медицини в області 

(Каньовський А.І.), Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації (Будзінський В.Б.) провести роботу з керівниками 

сільгосппідприємств та громадянами щодо використання для охорони 

тваринницьких ферм, гуртів, тощо лише вакцинованих проти сказу собак, а також 

щодо недопущення диких хижаків в місця розташування свійських тварин. 

8. Виконавцям зазначених заходів до 1 травня 2016 року, а далі щорічно  

до 1 січня надавати інформацію про їх виконання Головному управлінню 

ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.) для узагальнення, аналізу та 

подальшого інформування обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Головне управління 

ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.), управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 
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2. Про забезпечення виконання заходів щодо профілактики грипу та 

гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідемічний сезон 2016 року.  
(Цуглевич Я.М., Баланюк І.М., Кальніченко В.І.) 

За результатами обговорення інформації про забезпечення виконання 

заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій  

в епідемічний сезон 2016 року, з урахуванням Комплексного плану заходів  

по боротьбі та профілактиці грипу на епідсезон 2015-2016 років, обласна комісія  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати Головному управлінню Держсанепідслужби в області  

(Баланюк І.М.): 

1.1. При епідемічному зростанні захворюваності (перевищенні  

епідемічного порогу) невідкладно вносити подання про запровадження, в 

установленому порядку, особливих режимів праці, навчання, дозвілля, 

пересування та перевезення. 

1.2. У разі введення, за поданням державних санітарних лікарів, 

відповідного комплексу обмежувальних заходів, а також надходження інформації  

з лікувально-профілактичних закладів про летальні випадки від грипу та ГРВІ 

невідкладно інформувати кризовий центр облдержадміністрації. 

1.3. Спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 

(Цуглевич Я.М.) активізувати інформаційно-просвітницьку та санітарно-освітню 

роботу серед населення щодо методів запобігання захворюваності на грип та ГРВІ.  

2. Департаментам охорони здоров’я (Цуглевич Я.М.), освіти і науки 

(Фасоля О.І.) облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати 

виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад: 

2.1. Передбачити у період загострення епідемічної ситуації, пов’язаної з 

поширенням захворювання на грип та ГРВІ розгортання і перепрофілювання  

ліжок для госпіталізації хворих, необхідної кількості противірусних та 

антибактеріальних препаратів, засобів індивідуального захисту, вакцин, 

обладнання, дезінфекційних засобів, діагностичних та витратних матеріалів для 

проведення лабораторних досліджень, виділення санітарних транспортних засобів. 

2.2. Посилити контроль за станом здоров’я дітей, вагітних жінок, роділь, 

породіль, учнів та учнівської молоді, медичних і педагогічних працівників. 

2.3. Забезпечити, з урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації за 

поданням державних санітарних лікарів, проведення карантинно-обмежувальних 

та профілактичних заходів.  

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.): 

3.1. Внести пропозиції щодо виділення коштів на проведення заходів з 

протидії грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій з місцевих бюджетів, а 

у разі потреби з резервного фонду. 

3.2. Додатково виділити кошти в сумі 200 тис. грн. для відновлення 

витрачених коштів у головному закладі лікування хворих на грип і ГРВІ 

третинного (обласного) рівня – Хмельницькій міській інфекційній лікарні.  

3.3. Зобов’язати обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф забезпечити готовність надання екстреної медичної допомоги та 

госпіталізації хворих на грип та його ускладнення з міст і районів області. 
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3.4. Забезпечувати своєчасну доставку матеріалу до вірусологічної 

лабораторії ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби 

України». 

4. Рекомендувати Держслужбі з лікарських засобів в області (Мілінчук І.А.) 

здійснювати моніторинг забезпеченості аптечної мережі лікарськими засобами, 

виробами медичного призначення та контролювати дотримання умов 

транспортування, зберігання, реалізації вакцин проти грипу. 

5. Рекомендувати керівникам установ, підприємств і організацій вишукати 

можливість придбання вакцин проти грипу для імунізації працівників, які мають 

високий епідеміологічний ризик захворюваності на грип. 

6. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, селищним і сільським головам, головам об’єднаних 

територіальних громад: 

6.1. Провести засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, на яких розглянути питання щодо готовності відповідних 

служб, підприємств, установ і організацій до реагування на можливі ускладнення 

епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ. 

6.2. За поданням головних державних санітарних лікарів приймати рішення 

щодо введення заходів епідемічного періоду відповідно до Комплексного плану 

заходів по боротьбі та профілактиці грипу на епідсезон 2015-2016 років. 

6.3. Вжити заходів щодо укомплектування дошкільних, загальноосвітніх 

закладів медичними кадрами, забезпечення медичних пунктів цих закладів 

необхідними засобами та обладнанням. 

6.4. Вишукати можливості, у разі ускладнення епідемічної ситуації та 

погодних умов, щодо додаткового залучення автотранспорту для лікування хворих 

на дому. 

7. Виконавцям зазначених заходів до 1 квітня 2016 року надати інформацію 

про їх виконання Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  

(Цуглевич Я.М.) для узагальнення, аналізу та подальшого інформування обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Департамент 

охорони здоров’я (Цуглевич Я.М.), управління з питань цивільного захисту 

населення (Данилюк Є.Д.) облдержадміністрації. 
 

3. Про стан смертельного та виробничого травматизму на підприємствах 

області.  
(Глушаков О.О., Кальніченко В.І.) 

За результатами обговорення інформації про стан смертельного та 

виробничого травматизму на підприємствах області, обласна комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1. Головам Красилівської, Полонської, Старокостянтинівської, 

Теофіпольської, Ярмолинецької райдержадміністрацій, рекомендувати  

виконавчим комітетам Хмельницької, Старокостянтинівської міських рад за 

кожним випадком смертельного та виробничого травматизму, який мав місце  

у 2015 році, вжити заходів реагування відповідно до компетенції. 
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2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, селищним та сільським головам, головам об’єднаних 

територіальних громад: 

2.1. Надати пріоритету діяльності із забезпечення конституційного права 

громадян на належні безпечні та здорові умови праці; запобігання травматизму, 

професійній захворюваності й аварійності; зміцнення дисципліни, організованості 

та підвищення відповідальності за роботу. 

2.2. Створити (поновити склад) комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці. 

3. Рекомендувати управлінню Держпраці в області (Глушаков О.О.): 

3.1. Удосконалити взаємодію з територіальними підрозділами центральних 

органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, з об’єднаннями роботодавців і профспілок,  

іншими громадськими організаціями в частині реалізації пріоритетних завдань з 

охорони праці та промислової безпеки.  

3.2. Вжити заходів для посилення адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб за випадки травматизму, тяжкі травми, аварії та 

аварійні ситуації, стан безпеки об'єктів чи дільниць. 

3.3. Провести робочі зустрічі з керівниками підприємств та служб 

охорони праці підприємств, на яких сталися нещасні випадки у 2015 році. 

Організувати та провести з ними семінари з питань безпеки та охорони праці.  
3.4. Забезпечити в межах компетенції інформаційну допомогу соціальним 

партнерам в питаннях виконання заходів з профілактики виробничого 

травматизму, визначених колективними договорами, регіональними та галузевими 

угодами. 

3.5. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу та практику 

системного висвітлення інформації про стан охорони праці та рівня 

виробничого травматизму у місцевих засобах масової інформації, а також 

надання рекомендацій щодо його профілактики на піднаглядних підприємствах. 
3.6. Звернутись до новостворених об’єднаних територіальних громад та 

інших органів місцевого самоврядування з рекомендаціями щодо застосування 

превентивних заходів в системі державного управління охороною праці. 

3.7. Спільно з Департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації (Будзінський В.Б.) надати пропозиції щодо змін до 

контрактів з керівниками підприємств, зокрема сільськогосподарських – на 

проведення весняно-польових робіт і збирання продукції врожаю, в частині 

персональної відповідальності за використання техніки з інших регіонів і такої,  

що не пройшла технічного огляду, а також залучення механізаторів без 

оформлення на роботу, медоглядів, навчань та інструктажів з охорони праці.  

3.8. У взаємодії з управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України в області (Новіцький Л.П.) організувати проведення конференцію щодо 

виконання заходів з підвищення безпеки праці. 

4. Управлінню житлово-комунального господарства (Ващук Г.І.),  

ПАТ «Хмельницькгаз» (Юрченко М.Б.) посилити внутрівідомчий контроль  

за проведенням житлово-експлуатаційними організаціями технічного 
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обслуговування димових і вентиляційних каналів, а також проведенням 

спеціалізованими підприємствами газового господарства планового-технічного 

обслуговування систем газопостачання. 
5. Виконавцям зазначених заходів до 1 березня 2016 року надати 

інформацію про їх виконання управлінню Держпраці в області (Глушаков О.О.)  

для узагальнення, аналізу та подальшого інформування обласної комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 

Держпраці в області (Глушаков О.О.), управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 

 
 
Заступник голови облдержадміністрації,  
перший заступник голови комісії                             В. Кальніченко 
 

 


