ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № З
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
04 лютого 2020 року
16.00
Облдержадміністрація,
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, м. Херсон
Головував Гусев Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1: Про готовність місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов 0506 лютого 2020 року.
СЛУХАЛИ: 1: Про готовність місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних
умов 05-06 лютого 2020 року.
•••
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ІНФОРМУВАЛИ: Кіріяк Ю.П., Савченко М.М.,
Сулімов О.С., Короленко В.М., (інформації додаються).

Гатилов

Ю.Ю.,

ВИРІШИЛИ невідкладно;
1.
Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного і
районного значення:
1.1. Організувати на місцях роботу оперативних штабів та цілодобове
чергування призначених із їх складу оперативних груп.
1.2. Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації та порядок
взаємодії служб і формувань у складних погодних умовах зимового періоду.
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1.3. Привести в готовність до використання наявну інженерну та
спеціальну техніку, сили та засоби служб, підприємств, установ та організацій,
розгорнути за потреби стаціонарні пункти обігріву, забезпечити їх пальним та
їжею.
1.4. Забезпечити цілодобову готовність аварійних бригад об’єктів
критичної інфраструктури до виконання завдань щодо збереження належного
технічного стану внутрішньобудинкових та зовнішніх систем та мереж
централізованого тепло- газо-електро- та водопостачання.
1.5. Забезпечити інформування населення щодо мінімізації переміщень у
складних погодних умовах зимового періоду, в.т.ч. щодо дотримання порядку
паркування автотранспорту на вулицях населених пунктів, особливо у великих
містах, з метою забезпечення нормальної роботи снігоочисної техніки, проїзду
громадського транспорту, пожежних, санітарних та інших спеціальних
автомобілів.
1.6. Організувати розчистку автодоріг від населених пунктів до доріг
державного значення та належну взаємодію зі Службою автомобільних доріг в
області.
1.7. Розглянути питання про введення з 05.02.2020 по 11.02.2020
включно карантину в шкільних та дошкільних навчальних закладах.
1.8. Організувати цілодобове спостереження за ситуацією на підвідомчій
території та інформування Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної роботи обласної державної адміністрації про ситуацію, що
відбувається.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити їх стале
функціонування та вжиття заходів щодо підвищення готовності до дій за
призначенням чергових та аварійних служб, посилити їх склад при організації
цілодобового чергування.
3. Херсонській міській раді:
3.1. Вводити, в разі необхідності, обмеження на в’їзд до міста
великовагового автотранспорту;
3.2. Забезпечити взаємодію з Херсонським морським торгівельним
портом щодо застосування техніки великої прохідності для ліквідації наслідків
негоди.
4. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації:
4.1 Організувати цілодобовий збір та узагальнення інформації про наявну
обстановку та надання її голові регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
4.2. Координувати порядок залучення додаткових сил та засобів для
організації робіт з попередження виникнення та ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у разі її виникнення.
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5.
Департаменту
будівництва
та
розвитку
інфраструктури
облдержадміністрації, Службі автомобільних доріг у Херсонській області,
ДП «Херсонський облавтодор»:
5.1. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення сталого транспортного
сполучення на автошляхах області, у разі необхідності залучити додаткову
техніку від організацій та установ на проведення робіт з попередження та
ліквідації надзвичайної ситуації на автошляхах, в разі її виникнення.
5.2. Забезпечити синхронізацію заходів з обмеження руху автотранспорту
по автомобільним шляхам з відповідними службами суміжних областей.
5.3. Своєчасно інформувати керівництво пасажирських автостанцій про
ускладнення руху на автошляхах для завчасного припинення виїзду рейсових
автобусів.
5.4. Забезпечити своєчасне інформування населення через ЗМІ щодо
обмеження руху пасажирських транспортних засобів, а водіїв вантажного
транспорту - про місця відстою.
5.5. Забезпечити висунення дорожної техніки та техніки великої
прохідності на найбільш небезпечні ділянки автошляхів до початку опадів та
ожеледиці.
5.6. Скоординувати порядок взаємодії з підрозділами Патрульної поліції в
Херсонській області.
6. Управлінню Патрульної поліції в Херсонської області:
6.1.
Організувати постійний контроль за станом безпеки дорожнього
руху та передбачити, за можливості, шляхи об’їзду найбільш небезпечних
ділянок автомобільних доріг.
6.2.
Вживати, в разі необхідності, заходів щодо обмеження або повного
припинення руху негабаритної техніки та вантажного транспорту (крім
автобусів, з пасажирами, що знаходяться на маршруті).
6.3.
Скоординувати порядок взаємодії своїх місцевих підрозділів зі
Службою автомобільних доріг у Херсонській області та ГУ ДСНС України в
області.
6.4.
Забезпечити інформування через ЗМІ щодо обмеження руху
транспортних засобів у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
7. Херсонському обласному центру з гідрометеорології з 05 лютого 2020
року і до нормалізації погодної ситуації в області забезпечити щогодинне
надання до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації прогнозу погоди по області, районам та містам обласного
значення.
8. Департаменту здоров’я облдержадміністрації:
8.1. Забезпечити всі заклади охорони здоров’я джерелами резервного
електроживлення та необхідним для їх належного функціонування запасом пального;
8.2. Визначити у лікарнях місця для приймання осіб постраждалих внаслідок
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обмороження.
9. Департаменту фінансів облдержадміністрації невідкладно забезпечити
фінансування заходів для поповнення регіонального резерву пальномастильних матеріалів через програму «Запобігання виникненню та ліквідації
надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у
Херсонській області на 2016 - 2020 роки».
10. Головному управлінню ДСНС України в області:
10.1. Забезпечити
готовність
підпорядкованих
підрозділів
до
використання за призначенням, а саме: підготувати мобільні пункти обігріву,
техніку підвищеної прохідності для використання в якості тягачів у разі
ускладнення обстановки на дорогах;
10.2. Опрацювати питання взаємодії з начальником Херсонського
гарнізону та керівництвом Національної гвардії України в області щодо
залучення техніки підвищеної прохідності для роботи на проблемних ділянках
автомобільних доріг.
11. Начальнику Херсонського гарнізону та командиру в/ч 3056
Національної гвардії України в порядку взаємодії у разі звернення ГУ ДСНС в
області забезпечити надання техніки підвищеної прохідності для роботи на
проблемних ділянках автомобільних доріг.
12. Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі бути
в постійній готовності до залучення до виконання аварійних та інших
невідкладних робіт та використовувати для їх проведення придбані за бюджетні
кошти паливно-мастильні матеріали.
13. АТ «ЕК «Херсонобленерго» АТ «Херсонгаз» забезпечити готовність
енергетичного та газового господарства до можливих аварій, перенавантажень
системи та відключень від електропостачання населених пунктів області.
14. Головам районних державних адміністрацій, міст обласного та
районного значення, об’єднаних територіальних громад області, Департаментам
облдержадміністрації будівництва та розвитку інфраструктури, розвитку
територій, Головному управлінню ДСНС України в області, Службі
автомобільних доріг у Херсонській області, управлінню Патрульної поліції в
області, АТ “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго”, надавати до
обласного оперативного штабу (диспетчерський пункт Департаменту з питань
ЦЗ та оборонної роботи тел. 42-01-95) інформацію щодо ситуації та можливих
ускладнень на дорогах,
в системах електропостачання, об’єктах
життєзабезпечення населення, комунальних мережах щоденно до 8-00, у разі
виникнення надзвичайних <
~
ьшому о 8-00, 12-00, 1600, 20- 00, 00- 00.
Голова комісії

Юрій ГУСЄВ

Відповідальний секретар кс

Олександр БІЛОУСОВ

