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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  № 15 

засідання обласної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  
 

 

«17» грудня 2018 року                                        м. Хмельницький 
 

          Головував   –  Кальніченко В.І.  
 

 Присутні     –  члени комісії – 23 особи (за  окремим списком).  
 

 

За результатами обговорення обласна комісія з питань техногенно - 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 
 

1. Про стан організації заходів щодо створення, використання та 

утримання фонду захисних споруд цивільного захисту області. 

(Корева Ю.М.) 
 

 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

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

головам обраним об’єднаними територіальними громадами:  

1.1. Організувати роботу щодо приведення захисних споруд, споруд 

подвійного призначення та найпростіших укриттів в готовність до прийняття 

населення. 

Термін: до 01 липня 2019 року. 

 

1.2. Під час формування місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити 

видатки, спрямовані на проведення ремонтних робіт в захисних спорудах. 

 

Термін: до 01 лютого 2019 року. 

 

1.3. Вжити заходів щодо позначення за допомогою табличок та покажчиків 

руху захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів у 

відповідності до наказу МВС України від 09.07.2018 р. № 579. 

 

Термін: до 01 квітня 2019 року. 

 

1.4. Продовжити роботу з обстеження підвальних приміщень з метою 

зарахування їх до фонду захисних споруд, як споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів. 

Термін: до 01 квітня 2019 року. 
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2. Головам Кам’янець-Подільської, Чемеровецької райдержадміністрацій, 

рекомендувати міським головам міст Хмельницький, Кам’янець-Подільський, 

Шепетівка та Старокостянтинів вжити заходів щодо підготовки документів на 

захисні споруди цивільного захисту, технічну інвентаризацію яких провести 

неможливо, для їх списання та зняття з обліку відповідно до чинного 

законодавства. 

Термін: 01 квітня 2019 року. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Корева Ю.М.). 
 

2. Про стан створення та накопичення регіональних, місцевих та 

об’єктових матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та 

забезпечення непрацюючого населення, працівників підприємств, установ та 

організацій засобами захисту органів дихання. 

 (Корева Ю.М.) 
 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

обласного значення) головам, головам обраним об’єднаними територіальними 

громадами, головам селищних, сільських рад:  

1.1. Під час формування місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити кошти 

на поповнення матеріальних резервів та створення резервних фондів в розмірах, 

достатніх для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. 

 

Термін: до 31 грудня 2018 року. 

 

1.2. Організувати розробку річних графіків накопичення місцевих 

матеріальних резервів на 2019 рік. 

Термін: до 15 січня 2019 року. 

 

1.3. Забезпечити проведення  щорічної інвентаризації місцевих матеріальних 

резервів. 

Термін: до 27 грудня 2018 року. 

 

1.4. Організувати перевірку дії сертифікатів якості на матеріальні резерви та 

при необхідності провести їх оновлення. 

Термін: 30 січня 2019 року. 
 

1.5. Провести уточнення наявності фактично створених об’єктових 

матеріальних резервів, в тому числі на потенційно небезпечних об’єктах та 

об’єктах  підвищеної небезпеки міста (району, громади). 

Термін: 20 лютого 2019 року. 
 

2. Рекомендувати головам обраним Городоцькою міською, Вовковинецькою, 

Смотрицькою, Староушицькою, Антонінською, Грицівською селищними, 

Маківською, Жванецькою, Слобідсько-Кульчієвецькою, Крупецькою, 

Гвардійською, Чорноострівською, Олешинською, Солобковецькою, 

Баламутівською сільськими об’єднаними територіальними громадами створити 

матеріальний резерв для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. 
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Термін: 20 березня 2019 року. 

 

3. Головам Деражнянської, Кам’янець-Подільської, Летичівської 

райдержадміністрацій оновити скреч-картки на паливно-мастильні матеріали. 

Термін: до 28 грудня 2018 року. 

 

6. Рекомендувати головам, обраним Грицівською, Жванецькою, 

Білогірською громадами, створити запас паливно-мастильних матеріалів для 

забезпечення реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду. 

Термін: до 28 грудня 2018 року. 
 

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

Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(Дашковський С.М.), Обласному центу екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф (Терещук О.Л.)  спільно з управлінням з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Корева Ю.М.) провести щорічну інвентаризацію 

матеріальних засобів регіонального матеріального резерву. 

Термін:  до 28 грудня 2018 року. 
 

8. Рекомендувати міським головам міст Хмельницький, Старокостянтинів, 

Кам’янець-Подільський спільно з керівниками хімічно-небезпечних об’єктів при 

формуванні бюджету на 2019 рік передбачити кошти для придбання засобів 

індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню, яке 

потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення хімічно-небезпечних 

об’єктів. 

Термін: до 01 лютого 2019 року. 
 

9. Голові Білогірської райдержадміністрації спільно з ТОВ 

«Білогір’ямолокопродукт» вжити заходів щодо забезпечення надійної охорони та 

зберігання хімічно небезпечних речовин ТОВ «Білогір’ямолокопродукт». 

                                                                           Термін: постійно. 
 

10 Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Корева Ю.М.). 
 

3. Про забезпечення безпеки людей на водних об’єктах області. 

(Бондар Д.В.) 
 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст 

обласного значення) головам, головам обраним об’єднаними територіальними 

громадами, головам селищних та сільських рад:  

1.1. Організувати здійснення заходів направлених на запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах в тому числі проведення спільних патрулювань місць 

зимового рибальства, відпочинку населення у зимовий період. 

Термін: постійно, протягом зимового періоду 2018-2019 рр. 
 

1.2.Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи із 

залученням засобів масової інформації, радіо, телебачення, інтернет-ресурсів щодо 

виконання заходів безпеки під час проведення обрядових церемоній, в тому числі 

релігійних, які передбачають скупчення людей поблизу водних об’єктів та безпо 

середньо на кризі. 

Термін: постійно, протягом зимового періоду 2018-2019 рр. 
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1.3. Організувати роботу щодо визначення місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах відповідно Правил охорони життя людей на водних 

об’єктах України затверджених наказом МВС України № 301 від 10.04.2017 р. 

Перелік визначених місць надати до ГУ ДСНС України в Хмельницькій області 

Термін: до 1 квітня 2019 року 
 

 2. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації (Омелянюк О.Т.) спільно з головами 

райдержадміністрацій, при укладанні (переукладанні) угод на оренду водних 

об’єктів пропонувати орендарям здійснювати контроль за безпекою на воді та 

створення сезонних рятувальних постів.  

Термін: постійно. 

 

3. Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області 

(Димінський Ю.М.) спільно з Департаментом агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Омелянюк О.Т) та 

орендарями водних об’єктів та земельних ділянок під прибрежними захисними 

смугами забезпечити винесення в натуру на місцевості меж прибрежних захисних 

смуг та дотримання режиму використання їх територій. 

Термін: постійно. 

 

4. Про розгляд та затвердження переліків:  

(Корева Ю.М.) 

1.   Затвердити перелік потенційно-небезпечних об’єктів області на 2019 рік; 

2. Затвердити перелік хімічно-небезпечних об’єктів, розташованих на 

території області, за ступенями хімічної небезпеки на 2019 рік; 

3. Затвердити перелік об’єктів, які підлягають обладнанню автома-

тизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

людей у разі їх виникнення; 

4.  Затвердити класифікації адміністративно-територіальних одиниць області 

на 2019 рік стосовно рівня хімічної небезпеки. 
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