
 
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 

т а  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) 76-52-71 Факс: 76-51-19. umns@adm-km.gov.ua 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

 

26 травня 2016 року м. Хмельницький 
 

Головує                                           -              Кальніченко В.І.  

Присутні члени комісії                  -              18 осіб (за окремим списком) 
 

Розглянувши питання порядку денного: 

 

1. Про заходи щодо запобігання протидії пожежам лісів, торфовищ і 

сільгоспугідь у літній період. 

(Бондар Д.В., Хоптинець В.М., Конончук В.П., Братко Е.П.,              

Ковальчук П.П., Петров В.А., ) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій питання щодо забезпечення протидії 

пожежам лісів, торф’яників, сухої рослинності, сільгоспугідь у літній період 

2016 року розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ і НС із 

заслуховуванням керівників лісогосподарських і агропідприємств, та з 

прийняттям конкретних заходів. 

2. Головам райдержадміністрацій спільно з головами районних рад: 

2.1. Вжити заходів щодо створення органу (підрозділу) з контролю за 

комунальними лісами. Розробити та затвердити положення у якому 

передбачити підпорядкування йому всіх лісових масивів (крім державної 

форми власності). 

2.2. Вжити дієвих заходів направлених на запобігання виникненню пожеж 

та їх гасінню, у тому числі: 

- спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства, 

Службою автомобільних доріг в області вжити заходів щодо обладнання місць 

стоянок транспорту на дорогах які проходять вздовж лісових масивів; 

- організувати проведення рейдових патрулювань, із залученням 

працівників ДСНС, НПУ, управлінь лісового господарства, екології, 

громадськості та засобів масової інформації; 
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- визначити та затвердити відповідальних осіб за протипожежний стан 

земельних ділянок та об’єктів які межують з лісовими масивами, незалежно від 

відомчої підпорядкованості; 

- спільно з головами сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 

вжити заходів з створення пунктів накопичення протипожежного інвентарю в 

населених пунктах, розташованих в лісових масивах та біля них, і відпрацювати 

порядок евакуації населення при виникненні лісових пожеж. 

3. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства внести 

пропозиції до облдержадміністрації та обласної ради щодо налагодження 

контролю за комунальними лісами. 

4. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства, 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, об’єднанню 

агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс», Національному 

парку «Подільські Товтри» спільно з головами райдержадміністрацій, 

районних, сільських (селищних), рад, об’єднаних територіальних громад до 15 

червня 2016 року: 

4.1. Забезпечити постійну готовність сил і засобів до гасіння можливих 

пожеж та ліквідації їх наслідків, забезпечити їх необхідним оснащенням. 

4.2. Забезпечити виділення коштів для придбання паливно-мастильних 

матеріалів для оперативного реагування у випадках виникнення пожеж в лісах, 

на торфовищах та сільськогосподарських угіддях. 

4.3. Забезпечити 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. 

4.4. Поновити карти-схеми лісових масивів. Вжити заходів щодо 

облаштування водойм з під’їздами з твердим покриттям. 

4.5. Організувати роботу щодо укладання лісогосподарськими 

підприємствами, в яких відсутня пожежна та пристосована техніка, угод на 

залучення пожежної техніки до чергування у пожежонебезпечний період. 

5. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 

спільно з керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності: 

5.1. Вжити організаційних та практичних заходів щодо приведення 

зернотоків, зерноскладів у належний протипожежний стан у тому числі 

провести комісійне обстеження зазначених об’єктів з залученням працівників 

Головного управління ДСНС України в області, спеціалістів 

Держпродспоживслужби України в області. 

5.2. Створити запас паливно-мастильних матеріалів на випадок гасіння 

великих пожеж сільгоспугідь.  

5.3. Заборонити спалювання сухої трави, стерні, соломи, пожнивних 

залишків під час збирання, зберігання урожаю 2016 року. 

6. Виконавцям зазначених заходів до 1 липня 2016 року, надати 

інформацію про їх виконання управлінню з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації. 
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7. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на Головне 

управління ДСНС України в області (Братко Е.П.), управління з питань 

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

 

2. Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах 

області до купального сезону та безпеки відпочинку дітей в дитячих 

оздоровчих таборах. 

(Данилюк Є.Д., Бондар Д.В., Чумак М.П.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам: 

1.1. Вжити заходів щодо визначення місць масового відпочинку людей на 

воді, проведення обстеження дна, оформлення паспорту пляжу, обладнання 

рятувальним постом та стендами з правилами поведінки на водних об’єктах. 

1.2. У разі відсутності аварійно-рятувальних служб на воді укласти угоди про 

обслуговування та проведення рятувальних робіт із аварійно-рятувальними 

службами на воді. 

1.3. Провести через місцеві засоби масової інформації роз’яснювальну роботу 

щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, в 

місцях масового перебування людей, розмістити наглядні матеріали із 

правилами поведінки на воді.  

1.4. Вжити дієвих заходів щодо недопущення купання людей в необладнаних 

місцях. 

1.5. По кожному випадку утоплення людей в 20-ти денний термін 

інформувати обласну державну адміністрацію через управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації щодо причин, обставин 

загибелі, а також про вжиті заходи по недопущенню загибелі людей на воді. 

1.6. Забезпечити у повному обсязі виконання заходів пожежної безпеки у 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

2. Головами райдержадміністрацій, рекомендувати органам місцевого 

самоврядування, орендарям водних об’єктів: 

2.1. Організувати обладнання та функціонування рятувальних постів; 

2.2. Обладнати місця масового відпочинку населення на водних об’єктах 

стендами з правил поведінки на водних об’єктах, а в заборонених місцях –  

табличками з написами „КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”. 

2.3. Спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності (Мул А.М.) організувати та провести навчання 

охоронців водних об’єктів правилам рятування на воді та правилам надання 

першої медичної допомоги. 

3. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Вавринчук С.М.) спільно з головами райдержадміністрацій, при укладанні 

(переукладанні) угод на оренду водних об’єктів рекомендувати орендарям 

здійснювати контроль за безпекою на воді, розгортати сезонні рятувальні 
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пости, облаштовувати місця масового відпочинку людей на водних об'єктах та 

облаштовувати пірси для можливості забору води пожежними автомобілями. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І): 

4.1. Забезпечити дотримання вимог розділу 6 Правил охорони життя людей 

на водних об'єктах України у дитячих оздоровчих закладах, розташованих на 

берегах водойм (поблизу них) та при купанні дітей під час походів, прогулянок. 

4.2. Спільно з Головним управлінням ДСНС в області, забезпечити 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з дітьми щодо додержання 

правил пожежної безпеки в побуті, в період літніх канікул. 

5. Головному управлінню ДСНС України у Хмельницькі області 

встановити контроль за виконанням приписів щодо вимог Правил охорони 

життя людей на водних об’єктах. 

6. Головам Ізяславської, Красилівської райдержадміністрацій та 

рекомендувати Ізяславському, Красилівському міським головам розглянути 

питання щодо відновлення аварійно-рятувальних служб на воді. 

7. Виконавцям зазначених заходів до 1 липня 2016 року, надати 

інформацію про їх виконання управлінню з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з 

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

 

3. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у 

літній період 2016 року. 

(Габрикевич М.І., Мирний О.Б., Братко Е.П.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

обласного значення) головам, міським, селищним і сільським головам, головам 

об’єднаних територіальних громад: 

1.1. Забезпечити виконання розпорядження голови облдержадміністрації 

від 27.04.2016 №203/2016-р «Про підготовку до оздоровчої компанії «Літо-

2016». 

1.2. До 26 серпня 2016 року вжити заходів щодо підготовки дитячих та 

загальноосвітніх навчальних закладів до початку нового навчального року.  

1.3. Привести у відповідність до вимог санітарного законодавства 

комунальні та сільські водопроводи, колодязі громадського користування. 

2. Рекомендувати головам територіальних громад, керівникам об’єктів 

торгівлі продовольчими товарами, закладів громадського харчування 

організувати та провести заходи по приведенню: 

- підприємств торгівлі у відповідність до вимог «Санітарних правил для 

підприємств торгівлі» СанПіН 5791-91. 

- об’єктів громадського харчування у відповідність до вимог «Санітарних 

правил для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські 

цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво» № 42-123-5771-91 від 
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19.03.1991 року, забезпечити лабораторний контроль за якістю продукції, що 

виготовляється. 

- продовольчих ринків на підпорядкованих територіях у відповідність до 

вимог діючих норм та правил, а також до вимог «Ветеринарно - санітарних 

правил для ринків» №23 від 04.06.1996 року та «Правил торгівлі на ринках» 

№57/188/84/105 від 26.02.2002 року. 

3. Головному управлінню Держпродспоживслужбі в Хмельницькій 

області: 

3.1. Здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

(контроль) за дотриманням санітарного законодавства (у межах чинного 

законодавства) з врахуванням вимог Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

3.2. Здійснювати у межах компетенції контроль за усуненням причин та 

умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних 

захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей. 

3.3. Здійснювати заходи щодо формування здорового способу життя з 

метою збереження і зміцнення здоров’я населення, профілактики інфекційних 

та неінфекційних захворювань, харчових отруєнь. Проводити роз’яснювальну 

роботу серед населення щодо недопущення випадків порушення громадянами 

санітарно-епідеміологічного благополуччя, а також про відповідальність за 

здійснення стихійної торгівлі. 

3.4. Активізувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення, 

щодо недопущення випадків порушення громадянами санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення, а також стосовно інформування 

населення про відповідальність за здійснення стихійної торгівлі. 

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

4.1. Надавати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо 

вишукування можливостей для виділення коштів на придбання медичних 

імунобіологічних препаратів відповідно ст.8 Закону України „Про захист 

населення від інфекційних хвороб”. 

4.2. Забезпечити заклади охорони здоров’я запасом вакцин, сироваток, 

імуноглобулінів, необхідних для проведення екстрених заходів.  

5. Управлінню Національної поліції в Хмельницькій області спільно з 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

забезпечити належне проведення спільних дій на протидію порушення 

громадянами санітарно-епідемічного благополуччя населення в т.ч. стихійної 

торгівлі. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Головне 

управління Держпродспоживслужбі в області (Садов’юк О.П.), Департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації (Цуглевич Я.М.). 
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3.1. Про хід виконання рішень комісій ТЕБ і НС щодо стану 

експлуатації полігонів твердих побутових відходів та очисних споруд. 

(Мартинов А.Ю., Вишомірська О.Ю., Лисак Н.В., Братко Е.П.) 

Комісія вирішила: 

1. Визнати роботу Департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції в області, Білогірської, 

Віньковецької, Волочиської, Городоцької, Дунаєвецької, Ізяславської, 

Кам’янець-Подільської, Новоушицької, Полонської, Славутської, 

Старосинявської, Теофіпольської, Чемеровецької, Хммельницької, 

Шепетівської та Ярмолинецької районних державних адміністрацій з 

виконання рішень обласної комісії з питань ТЕБ і НС № 6 від 11.06.2015 та № 8 

від 01.10.2015 щодо стану експлуатації полігонів твердих побутових відходів як 

незадовільною. 

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації підготувати позачергову комісію з питань ТЕБ і НС з 

розгляду зазначеного питання. 

 

 

Заступник  голови   адміністрації, 

перший заступник голови комісії 

з питань ТЕБ і НС                                                                       В.Кальніченко 

 

 

 

Секретар комісії                                                    о/п   О.Івах 

 


