ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел/факс 42-01-95, тел. 22-35-44, E-mail: up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 27
позачергового засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
17 квітня 2020 року
17.00
Облдержадміністрація
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв’язку)
Головував Чабан В.І., заступник голови обласної обласної державної
адміністрації, перший заступник голови комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Щодо санітарно-епідемічної ситуації на території області та
необхідності введення додаткових обмежувальних заходів в окремих населених
пунктах в період вихідних та святкових днів.
2. Про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам в природних
екологічних системах області у пожежонебезпечний період 2020 року.
3. Про затвердження типового договору про надання послуг з
тимчасового розміщення осіб на обсервацію (ізоляцію).
4. Про затвердження Порядку проведення обов’язкової госпіталізації осіб,
які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів)
(протокольно).
ІНФОРМУВАЛИ:

Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного
лікаря Херсонської області;
Захарченко Д.А., заступник начальника ГУ Національної
поліції в області;
Рудницький О.В., т.в.о. начальника Головного
управління ДСНС в області;
Бондаренко А.В., т.в.о. начальника ГУ НП в АР Крим та
м.Севастополі;
Касіч Т.Г., начальник Херсонського обласного
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управління лісового та мисливського господарства;
Онищенко А.І., голова Генічеської районної державної
адміністрації.
З урахуванням інформації доповідачів та пропозицій членів комісії
ВИРІШИЛИ:
1. Генічеській районній державній адміністрації, Генічеському
міськвиконкому, УПП в Херсонській області, ГУ Національної поліції в
області, ГУ Національної поліції в АР Крим, ГУ ДСНС в області, Службі
автомобільних доріг в області, ДП «Херсонський облавтодор», з урахуванням
подання в.о. головного державного санітарного лікаря в Херсонській області,
з 13 години 18 квітня до 06 години 21 квітня 2020 року забезпечити
запровадження додаткових обмежувальних заходів, зокрема щодо пересування
та перебування людей у громадських місцях на території м. Генічеськ, у тому
числі за рахунок встановлення необхідної кількості тимчасових мобільних
блокпостів.
Термін – з 13 години 18 квітня
до 06 години 21 квітня 2020 року
2. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства організувати силами лісомисливських підприємств патрулювання
та нагляд за найбільш небезпечними у пожежному відношенні ділянками лісу із
залученням представників районних державних адміністрацій та Головного
управління національної поліції в Херсонській області.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду
3. Директору НПП «Нижньодніпровський» (ЧАЧІБАЯ О.Г.) доповісти на
ім’я голови обласної державної адміністрації про стан готовності і організацію
роботи щодо упередження виникнення пожеж в лісах та екосистемах області.
Термін – до 22 квітня 2020 року
4. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування рекомендувати на підпорядкованій території:
3.1. Забезпечити перевірку протипожежного стану місць видалення
твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях.
Термін – до 01 травня 2020 року
4.2. Організувати профілактичні заходи на землях селищних рад, які
межують з лісовими насадженнями (проведення систематичного оборювання
земель, створення протипожежних розривів, недопущення неконтрольованого
випалювання або загорання сухостою).
Термін – до 01 травня 2020 року
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4.3. З метою недопущення виникнення лісових пожеж зобов'язати
власників та орендарів земельних ділянок різного цільового призначення, що
межують з лісовими насадженнями, здійснювати протипожежні заходи (у т.ч.
влаштування мінералізованих смуг).
Заборонити їм випалювання стерні, пасовищ, ділянок зі степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю, а також рослинності або її
залишків на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу
автомобільних доріг і залізниці, у парках, інших зелених насаджень та газонів у
населених пунктах без дозволу органів державного контролю у сфері охорони
навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого
дозволу.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду
4.4. У святкові та прогнозовані дні підвищеної пожежної небезпеки
(4-5 класи), що сприяють поширенню лісових пожеж або за розробленими
графіками спільно з органами місцевого самоврядування, лісогосподарськими
підприємствами,
структурними
підрозділами
Головного
управління
Національної поліції в області організувати патрулювання найбільш
небезпечних у пожежному відношенні лісових масивів, залучивши на зазначені
заходи матеріальний резерв ПММ.
4.5. Забезпечити спільно з Херсонським обласним управлінням лісового
та мисливського господарства введення на період 4, 5 класів пожежної
небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням лісових масивів і
лісопаркових зон, в’їзд до них автотранспортних засобів, проведення
лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових масивах, а
також полювання.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду.
4.6. Забезпечити створення та накопичення матеріальних резервів для
запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, а також резерву пально-мастильних
матеріалів для гасіння пожеж в екосистемах області.
Термін – до 01 травня 2020 року
4.7. Організовувати із залученням засобів масової інформації проведення
роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення пожеж під час
перебування в лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах,
сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання сухої
рослинності, сміття.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду
4.8. Рекомендувати головам дачних кооперативів:
- створити добровільну пожежну дружину із числа охорони та власників
дачних ділянок та забезпечити їх первинними засобами пожежогасіння;
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- зробити обкоси території дачних кооперативів, створити мінералізовані
смуги, заборонити власникам дачних ділянок спалювання сухої трави та
очерету на сільгоспугіддях та територіях приватних садиб;
- вказати власникам дачних ділянок на термінове оповіщення підрозділів
ДСНС та лісомисливського господарства про факти виникнення пожеж та
загорань у природних екосистемах.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду
5. ДП «Херсонський облавтодор», Службі автомобільних доріг у
Херсонській області, Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури
облдержадміністрації, ВП «Херсонська дирекція залізничних перевезень»
регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» забезпечити
проведення заходів щодо недопущення виникнення пожежної обстановки
вздовж залізничних шляхів області та автомобільних доріг загального
користування.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду.
6. Головному управлінню ДСНС України у Херсонській області:
6.1. Забезпечити готовність підрозділів оперативно-рятувальної служби
Херсонського обласного гарнізону цивільного захисту до виконання завдань за
призначенням при гасінні пожеж у природних екосистемах області.
6.2. Забезпечити перевірку стану готовності пожежних підрозділів
лісокористувачів, об’єднаних територіальних громад, місцевої добровільної та
відомчої пожежної пожежної охорони до реагування на пожежі та загоряння.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду.
7. Головному управлінню Національній поліції України в області:
7.1. Сприяти підрозділам обласного управління лісового та мисливського
господарства, Державній екологічній інспекції в області, в профілактиці та
попередженні правопорушень, які можуть спричинити виникнення пожеж в
природних екосистемах області;
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду.
7.2. У разі виникнення масштабних лісових пожеж забезпечувати охорону
громадського порядку, безпеку дорожнього руху у районах виникнення пожеж і
під час проведення евакуаційних заходів.
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду.
8. Херсонському обласному військовому комісаріату:
8.1. Забезпечити пожежну безпеку та провести відповідні профілактичні
заходи на територіях військових підрозділів, які знаходяться в лісових масивах,
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або неподалік від них (у т.ч. влаштування мінералізованих смуг по периметру
дислокації).
Термін – протягом
пожежонебезпечного періоду.
8.2. Забезпечити термінове оповіщення підрозділів ДСНС України в
області та лісомисливських господарств про факти виникнення пожеж та
загорань у природних екосистемах;
Термін
–
протягом
пожежонебезпечного періоду.
8.3. Забезпечити патрулювання території військових полігонів, особливо
під час проведення тренувань.
Термін – постійно.
8.4. Забезпечити участь особового складу та техніки військових
формувань у гасінні виникаючих пожеж на місцях дислокації (в тому числі
військових полігонах) та залучення їх на маштабні пожежі в екосистемах
області.
Термін – постійно.
9. ГУ ДСНС в області, Херсонській обласній комунальній аварійнорятувальній службі, Чорноморсько-Азовському міжрегіональному управлінню
Державної служби морського та річкового транспорту України організувати
патрулювання в можливих місцях масового відпочинку на водних об’єктах
області.
Термін – постійно
10. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування, ГУ Національної поліції в області, ГУ Національної поліції в
АР Крим та м.Севастополі, ГУ Держпродспоживслужби, ГУ Держпраці на
період карантину забезпечити контроль за безумовним виконання вимог пункту
2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255 в
частині недопущення функціонування на території області закладів розміщення
населення (пансіонатів, готелів, хостелів тощо) крім тих, в яких проживають
медичні працівники та особи в обсервації.
Термін – протягом карантинних
заходів
11. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст
обласного та районного значення, об’єднаним територіальним громадам
надавати копії рішень, прийнятих місцевими комісіями з питань техногенноекологічної безпеки та керівниками робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації не пізніше ніж 2 години після їх прийняття на
електронну адресу Штабу shtabns-ks@ukr.net.
Термін
–
до
окремого
розпорядження
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12. Затвердити типовий договір про надання послуг з тимчасового
розміщення осіб на обсервацію (ізоляцію), що додається.
13. Затвердити Порядок проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які
здійснюють перетин державного кордону до обсерваторів (ізоляторів), що
додається.
14. Про хід виконання завдань, визначених цим протоколом, інформувати
обласну державну адміністрацію через Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи (upns.oda@gmail.com).

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр БІЛОУСОВ

