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У К Р А Ї Н А 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

К  О  М  І  С  І  Я 
з  п и т а н ь  т е х н о г е н н о – е к о л  о г і ч н о ї  б е з п е к и  і 

н а д з в и ч а й н и х  с и т у а ц і й  
29000 м. Хмельницький,   Майдан Незалежності, Будинок рад. Тел: (0382) 70-28-77 Факс: 76-51-19. hmns@ic.km.ua 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання обласної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
 

«01» серпня 2017 року                                        м. Хмельницький 

 

Головує   –  Кальніченко В.І.  

 

Присутні  –  члени  комісії 19 чоловік (за  окремим списком).  

 

1. «Про стан виконання Плану 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 2017 році та стан систем протипожежного 

водопостачання». 

( Бондар Д.В., Самсонов В.В., Омелянюк О.Т. ). 

 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

При стимулюванні діяльності керівників усіх рівнів враховувати їх 

особистий вклад в хід виконання завдань визначених рішеннями колегій та комісій 

облдержадміністрації, у тому числі комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій. 

                             1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад:  

          1.1. Забезпечити безумовне виконання попередніх рішень комісії з питань 

ТЕБ і НС облдержадміністрації(протоколи від 12 квітня 2017 року №3 та від 28 

квітня 2017 року №4 ). 
           1.2. Взяти під особистий контроль 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. 

 1.3. Зобов’язати лісокористувачів, в першу чергу підприємств комунальної 

власності районних та сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 

забезпечити виконання заходів щодо недопущення виникнення пожеж на території 

лісового фонду. 

 1.4.Вжити заходів щодо приведення в належний стан джерел 

протипожежного водопостачання, облаштування під’їздів до природних водойм; 
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1.5. Вжити заходів щодо реального накопичення в сільських та селищних 

радах 3-х добового запасу паливо-мастильних матеріалів (не менше 500 літрів) для 

забезпечення реагування у пожежонебезпечний період. 

1.6. Довести до відома власників та орендарів сільськогосподарських угідь 

зобов’язання щодо компенсації витрат(за їх рахунок) підрозділам ГУ ДСНС в 

області у разі залучення їх для гасіння пожеж стерні та післяжнивних залишків на 

відповідних полях та сільгоспугіддях. 

2. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства, об’єднанню 

агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс», Національному 

парку «Подільські Товтри», лісогосподарським підприємствам спільно з головами 

райдержадміністрацій, районних, сільських (селищних), рад та об’єднаних 

територіальних громад: 

2.1. Забезпечити постійну готовність сил і засобів до гасіння можливих пожеж 

та ліквідації їх наслідків, забезпечити їх необхідним оснащенням; 

2.2. Вжити заходів щодо створення на кожному підприємстві (структурному 

підрозділі) пунктів накопичення протипожежного інвентарю та забезпечення їх 

протипожежним обладнанням та засобами гасіння відповідно встановлених норм; 

2.3. Забезпечити виділення коштів на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для оперативного реагування у випадках виникнення пожеж в лісах, на 

торфовищах та сільськогосподарських угіддях; 

2.4. 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; 

2.5. Здійснити перевірку 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; 

        2.6. Забезпечити добровільні пожежні дружини, а також чергових з охорони 

лісу від пожеж необхідним обладнанням та інвентарем для можливості гасіння 

пожеж в лісах на ранній стадії; 

        2.7. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

дотримання правил пожежної безпеки при відвідуванні лісів, переміщенні по 

території сільськогосподарських угідь, у тому числі, із залученням засобів масової 

інформації. 

3. Департаменту екології  та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Вавринчуку С.М.) при укладанні договорів на оренду водних об’єктів передбачати 

пункт з облаштування пірсів для забору води пожежними автомобілями, та 

зобов’язати орендарів безперешкодно надавати воду у разі виникнення пожеж. 

4. Рекомендувати головам міських, селищних, сільських рад та об’єднаних 

територіальних громад вжити заходів з ремонту несправних джерел 

водопостачання, створити ремонтний фонд комплектуючих для відновлення 

пожежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж.  

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. 
        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління лісового та 
мисливського господарства (Пешко П.С.), Головне управління ДСНС України в 
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області (Братко Е.П.), та управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

           2. «Про стан виконання Плану заходів щодо запобігання загибелі людей 

на водних об’єктах області в літній період». 

 

 ( Бондар Д.В., Баланюк І.М.). 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам:  

1.1. Взяти на контроль та забезпечити виконання протокольного рішення комісії 

з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації від 2 червня 2017 року №5. 

1.2.  Активізувати роботу рейдових груп щодо проведення патрулювань в місцях 

масового відпочинку людей на воді та проведення роз'яснювальної роботи серед 

населення про дотримання правил поведінки на воді особливо в вихідні та святкові дні. 

1.3. Спільно з органами місцевого самоврядування організувати роботу з 

орендарями водних об’єктів щодо виконання пункту 33 типового договору водного 

об’єкту щодо забезпечення безпеки прав громадян на безоплатне загальне 

водокористування (купання, плавання на човнах, любительського і спортивного 

рибальства та інше);  

            2. Рекомендувати головам органів місцевого самоврядування Славутського, 

Старосинявського, Віньковецького, Білогірського, Дунаєвецького, 

Чемеровецького, Теофіпольського, Шепетівського, Деражнянського, 

Городоцького, Ярмолинецького та Летичівського  районів визначити відповідними 

рішеннями місця масового відпочинку населення на водних об'єктах та вжити заходів 

щодо облаштування їх згідно вимог.  

3. Рекомендувати ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ 

України»(Балашову О.В.) забезпечити неухильне виконання  п.6.1 протоколу №5 

від 2.06.2017 року комісії ТЕБ та НС ОДА та продовжити протягом купального 

сезону моніторингові лабораторні дослідження питної води, води відкритих 

водоймищ, у т.ч. в зонах рекреації, грунту результати досліджень з відповідними 

заключеннями надавати власникам (балансоутримувачам) пляжів та Головному 

управлінню Держпродспоживслужби в Хмельницькій області в встановлені 

терміни. 

4. Рекомендувати голові Красилівської міської ради передбачити необхідні 

кошти для утримання та функціонування комунальної аварійно-рятувальної служби 

на воді та внести відповідні зміни до її штатної чисельності. 

5. Рекомендувати голові Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади доукомплектувати аварійно-рятувальну службу на воді необхідною 

кількістю водолазів та забезпечити проходження чергової атестації служби. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України в області(Братко Е.П.) та управління з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 

3. «Про попередження та недопущення випадків інфекційних 

захворювань в тому числі гострого токсико-інфекційного захворювання 

ботулізм» 

(Баланюк І.М., Піддубна О.В.). 
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          1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад спільно з Головним 

управлінням НП в області вжити заходів щодо заборони торгівлі продовольчими 

товарами в невстановлених місцях, без належних санітарно – гігієнічних умов, 

холодильного обладнання, документів, що засвідчують походження, безпечність та 

якість сировини та готових харчових продуктів, в тому числі домашнього 

виготовлення. 

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

           - підготувати та направити звернення до Міністерства охорони здоров’я 

України  щодо вирішення питання із забезпечення лікувальних закладів області 

достатньою кількістю протиботулінічної сироватки та інших препаратів 

необхідних для лікування хворих  на ботулізм; 

          - зобов’язати керівників закладів охорони здоров’я області надавати на 

адресу Головного управління  Держпродспоживслужби в області та його 

територіальних  управлінь екстрені повідомлення про кожний випадок 

захворювання людей на ботулізм негайно по телефону та письмово на протязі 24 

годин з моменту реєстрації. 

          3. Рекомендувати ГУ Держпродспоживслужби в області (Грушко В.П.),  ДУ 

«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» (Балашов О.В.) 

забезпечити: 

- належне проведення епідрозслідування кожного випадку захворювання 

людей  на ботулізм та здійснення необхідних санітарно-протиепідемічних заходів 

у вогнищах епідосередків; 

- надання позачергових повідомлень про кожний випадок захворювання на 

ботулізм  у відповідності до вимог наказу МОЗ України від23.05.2002  № 190 «Про 

надання позачергових повідомлень МОЗ України» у свій вищий орган за 

підпорядкуванням.   

         4. Рекомендувати ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ 

України» (Балашов О.В.) забезпечити надання Головному управлінню  

Держпродспоживслужби в області екстрені повідомлення про кожний випадок 

захворювання людей на ботулізм негайно по телефону та письмово на протязі 24 

годин з моменту реєстрації.                                                                  

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.), 

ГУ Держпродспоживслужби в області (Грушко В.П.), ДУ «Хмельницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України»( Балашов О.В.) посилити санітарно – 

роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед населення щодо профілактики 

інфекційних захворювань у тому числі захворювання на ботулізм.  

            6. Інформацію про виконання заходів надати до 01 жовтня 2017 року на 

адресу ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницької області. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного 

управління Держпродспоживслужби в області (Грушко В.П.). 

 
 

 

Перший заступник голови облдержадміністрації,  

перший заступник голови комісії      О/П                       В. Кальніченко 

 

Секретар комісії                                                       О/П                       Є. Присяжнюк 


