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№ 

з/п 
Зміст питань 

Відповідальні виконавці, що 

надають матеріали 

Термін 

подання 

матеріалів 

Дата 

засідання 

комісії 

Хто залучається (з ким 

проводиться засідання 

комісії) 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Підготовка матеріалів, 

організація роботи планових 

(позапланових) засідань комісії з 

питань ТЕБ і НС 

облдержадміністрації. 

Секретаріат комісії з питань 

ТЕБ і НС ОДА. 

За 20 днів до 

засідання 

комісії 

- Члени комісії, керівники 

структурних підрозділів 

ОДА, обласних установ, 

організацій, підприємств 

області. 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ЗАПЛАНОВАНО ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ КОМІСІЇ У 2019 РОЦІ 

ЛЮТИЙ 

2.1 Про стан готовності органів 

влади та місцевого 

самоврядування до пропуску 

льодоходу, весняної повені та 

дощових паводків, захисту 

населених пунктів, об’єктів і 

сільськогосподарських угідь від 

підтоплень та мінімізації обсягів 

завданих збитків. Виконання  

заходів щодо захисту територій 

від шкідливої дії вод. 

Регіональний офіс водних 

ресурсів у Хмельницькій 

області, Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області (далі – 

ГУ ДСНС в області),  

управління з питань цивільного 

захисту населення 

облдержадміністрації (далі – 

управління з питань ЦЗН ОДА), 

управління житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації (далі – 

управління ЖКГ ОДА), 

Хмельницький обласний центр 

з гідрометеорології, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

 

06.02.2019 

року 

26.02.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, Департамент 

агропромислового 

розвитку, екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

Департамент охорони 

здоров’я, 

облдержадміністрації, 

Департамент  

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації, 

Державна екологічна 

інспекція у Хмельницькій 

області, 

райдержадміністрації,  

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 
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2.2 Про стан виконання  рішення 

комісії з питань ТЕБ і НС ОДА : 

«Спільного засідання 

Хмельницької та Житомирської 

регіональних комісій з питань 

ТЕБ і НС  в смт. Понінка 

(протокол №8/7 21 червня 2018 

року)». 

 

 

 

 

 

 

Державна екологічна інспекція у 

Хмельницькій області, 

Полонська РДА, Полонська 

міська об’єднана територіальна 

громада, ТОВ «Понінківська 

картонно – паперова фабрика – 

Україна», КП « Полонне 

водопостачання», Управління з 

питань цивільного захисту 

населення 

облдержадміністрації, ГУ ДСНС 

в області, 

 

. 

06.02.2019 

року 

26.02.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, управління 

ЖКГ ОДА, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, голови 

обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

2.3 Про стан технологічної і 

пожежної безпеки на базах і 

(арсеналах) зберігання 

боєприпасів. 

ГУ ДСНС України в області, 

Хмельницький обласний 

військовий комісаріат, Центр 

«УОС-ДМ» ДП 

«Укроборонсервіс» 

(с.Грузевиця, Хмельницького 

району), Військові частини А 

1358 (с. Цвітоха Славутського 

району), А2467 (с.Шпиченці 

Деражнянського району),           

А3013(с.Грузевиця, 

Хмельницького району, А 4009 

м.Старокостянтинів ). 

06.02.2019 

року 

26.02.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА.  

 

2.4 Про стан виконання заходів ЦЗ 

в ОТГ. 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області,  

місцеві комісії з питань ТЕБ та 

НС. 

06.02.2019 

року 

26.02.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

та НС ОДА, райдерж-

адміністрації, міськвикон-

коми міст обласного 

значення, голови обрані 

об’єднаними 

територіальними 

громадами.  

 

КВІТЕНЬ 
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2.5 Про заходи щодо запобігання  

протидії пожежам лісів, 

торфовищ і сільгоспугідь у літній 

період та заходи щодо  

протипожежного захисту нового 

урожаю. 

ГУ ДСНС в області, 

Хмельницьке обласне 

управління лісового та 

мисливського господарства, 

Департамент агропромислового 

розвитку, екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, 

Управління з питань цивільного 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

01.04.2019 

року 

20.04.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, управління 

ЖКГ ОДА, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

2.6 Про стан травматизму 

невиробничого характеру в 

області та хід виконання Плану 

першочергових заходів з 

профілактики травматизму 

невиробничого характеру у 

Хмельницькій області на 2019 

рік. 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області, 

Головне управління 

Національної поліції в області, 

Департамент охорони здоров’я 

ОДА, Департамент 

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури ОДА, 

Департамент освіти і науки 

ОДА, Департамент соціального 

захисту населення  ОДА, 

Служба автомобільних доріг в 

області,  ПАТ ЕК 

«Хмельницькобленерго», ПАТ 

«Хмельницькгаз», Управління 

Укртрансінспекції в області, 

управління ЖКГ ОДА, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст обласного 

значення . 

01.04.2019 

року 

20.04.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

та НС ОДА, райдерж-

адміністрації, міськвикон-

коми міст обласного 

значення, голови обрані 

об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

                             травень     

2.7 Про стан підготовки місць 

масового відпочинку на водних 

Управління з питань цивільного 

захисту населення 

20.04.2019 

року 

10.05.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, Управління   
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об’єктах області до купального 

сезону та стан санітарно 

епідеміологічного благополуччя 

населення у літній період 2019 

року  

облдержадміністрації, 

ГУ ДСНС в області, управління 

ЖКГ ОДА, Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області, 

Департамент освіти і науки, 

Державна екологічна інспекція 

в Хмельницькій області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС 

ЖКГ ОДА, Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Управління молоді та 

спорту  

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

2.8 Про стан організації роботи з 

навчання керівного складу органів 

управління у сфері цивільного 

захисту та населення  щодо 

порядку дій під час виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Хмельницької 

області,  

ГУ ДСНС в області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

20.04.2019 

року 

10.05.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Департамент охорони 

здоров’я, Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Управління культури, 

національностей, релігій та 

туризму 

облдержадміністрації, 

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

 



 6 

територіальними 

громадами. . 

 

 

2.9 

 

 

Про стан виконання заходів 

протипожежного захисту на 

об’єктах з масовим перебуванням 

людей та на об’єктах  підвищеної 

поверховості, в дитячих 

оздоровчих таборах та підготовки 

закладів освіти до 2019-2020 

навчального року. 

 

 

ГУ ДСНС в області, управління 

ЖКГ ОДА, 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

 Державна екологічна інспекція 

в Хмельницькій області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

 

 

20.04.2019 

року 

 

 

10.05.2019 

року 

 

 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА,  Департамент 

охорони здоров’я ОДА, 

Департамент  

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

облдержадміністрації,, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення,  

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

СЕРПЕНЬ 

3.0 Про стан техногенної безпеки 

потенційно небезпечних об’єктів,  

об’єктів підвищеної небезпеки та 

впровадження автоматизованих  

систем раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей в разі їх 

виникнення (відповідно до статті 

53 Кодексу Цивільного захисту 

України).та  

ГУ ДСНС в області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

09.08.2019 

року 

29.08.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, Департамент 

охорони здоров’я ОДА, 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління культури, 

національностей, релігій та 

туризму 

облдержадміністрації, 

управління з питань ЦЗН 

ОДА, Голове управління 

НП в області, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 
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обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами.  

3.1 Про стан організації заходів 

щодо створення, використання та 

утримання фонду захисних 

споруд цивільного захисту 

області. 

 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області, 

Регіональне відділення ФДМУ 

по Хмельницькій області, 

підприємства, організації та 

установи області, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст обласного 

значення. 

09.08.2019 

року 

29.08.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

  ЖОВТЕНЬ     

3.2 Про стан підготовки органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій з 

попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру під час 

експлуатації об’єктів житлово- 

комунального господарства та 

інфраструктури в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років. 

Управління ЖКГ ОДА, 

управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС в області, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Департамент економічного 

розвитку, промисловості та 

інфраструктури, 

Служба автомобільних доріг у 

Хмельницькій області, ДП 

«Хмельницький облавтодор», 

ДП «Служба місцевих доріг»,  

 ПАТ ЕК 

«Хмельницькобленерго»,  

ПАТ «Хмельницькгаз»,  

ПАТ «Шепетівкагаз», 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

08.10.2019 

року 

28.10.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, управління 

молоді та спорту  

облдержадміністрації, 

управління культури, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення,  

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

3.3 Про стан створення та 

накопичення регіональних, 

управління з питань ЦЗН ОДА, 

управління ЖКГ ОДА, 

08.10.2019 

року 

28.10.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, 
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місцевих та об’єктових 

матеріальних резервів для 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

та забезпечення непрацюючого 

населення, працівників 

підприємств, установ та 

організацій засобами захисту 

органів дихання. 

 

Департамент ОЗ ОДА,  

Служба автомобільних доріг у 

Хмельницькій області,  

 ПАТ  «Хмельницькобленерго»,  

ПАТ «Хмельницькгаз»,  

ГУ ДСНС в області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

ГРУДЕНЬ 

3.4 Про стан організації діяльності 

постів РХС. 

 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області,  

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

03.12.2019 

року 

23.12.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, райдерж-

адміністрації, міськвикон-

коми міст обласного 

значення, голови обрані 

об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

3.5 Про стан забезпечення 

оповіщення та інформування 

населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Управління з питань ЦЗН ОДА, 

ГУ ДСНС України в області, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст обласного 

значення. 

03.12.2019 

року 

23.12.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, райдерж-

адміністрації, міськвикон-

коми міст обласного 

значення, голови обрані 

об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

3.6 Про підсумки роботи та 

виконання рішень комісії з 

питань ТЕБ і НС ОДА у 2019 

році. 

Члени комісії, керівники 

структурних підрозділів ОДА, 

обласних установ, організацій, 

підприємств області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

03.12.2019 

року 

23.12.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

3.7 Розгляд та затвердження : 

1. Переліку потенційно-

Члени комісії, керівники 

структурних підрозділів ОДА, 

03.12.2019 

року 

23.12.2019 

року 

Члени комісії з питань ТЕБ 

і НС ОДА, 
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небезпечних об’єктів області на 

2020 рік. 

2. Переліку об’єктів, які 

підлягають обладнанню 

автоматизованими системами 

раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх 

виникнення . 

3. Переліку хімічно-

небезпечних об’єктів, 

розташованих на території 

області, за ступенями хімічної 

небезпеки на 2020 рік. 

4.Класифікації 

адміністративно-територіальних 

одиниць області на 2020 рік 

стосовно рівня хімічної 

небезпеки; 

 

обласних установ, організацій, 

підприємств області, 

місцеві комісії з питань ТЕБ і 

НС. 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст 

обласного значення, 

голови обрані об’єднаними 

територіальними 

громадами. 

 

Примітка: виконавцям, відповідальним за підготовку матеріалів, надавати аналітичні довідки та пропозиції до проекту протокольного рішення 

Комісії до 20 числа попереднього місяця від дати розгляду питання 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови комісії з питань ТЕБ і НС, 
заступник начальника  управління  з питань  цивільного   захисту                        о/п 
населення облдержадміністрації                                                                                                                Ю. Корева 

 

 


