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. 22-39-91
e-mail: upns.oda@gmail.com

ПРОТОКОЛ № 16
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
09 липня 2021 року
14.00
(обласна державна адміністрація)
Головував Якименко Микола Миколайович, заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації, перший заступник голови комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про забезпечення безпеки та протипожежних заходів на Державному
випробувальному полігоні “Ягорлик”.
2. Про водопропускні системи області.
1. СЛУХАЛИ: Про забезпечення безпеки та протипожежних заходів на
Державному випробувальному полігоні “Ягорлик”.
ІНФОРМУВАВ: Головко В.Я., заступник директора Департаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної
адміністрації - начальник управління оборонної роботи та
організації функціонування пунктів управління
Відповідно до плану нарощування бойових спроможностей Збройних Сил
України у період з 12 по 24 липня 2021 року у районі с. Олександрівка
Скадовського району Херсонської області на земельній ділянці 3371 га
Державного випробувального полігону “Ягорлик” відбудуться випробування
перспективних зразків озброєння з виконанням бойових пусків ракет, а також
стрільбова частина випробувань дослідного зразка виробу “Богдана”.

З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
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1. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації забезпечити комунікацію військових органів
управління, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань
безпечного виконання заходів на Державному випробувальному полігоні
“Ягорлик”.
2. Скадовській районній державній адміністрації, рекомендувати
Скадовській міській громаді, Чорноморському біосферному заповіднику
проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог поводження
населенням у зоні проведення потенційно небезпечних заходів та своєчасне
повідомлення про можливе виникнення пожеж.
3. Рекомендувати Херсонському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства на період проведення випробування перспективних
зразків озброєння з виконанням бойових пусків ракет проводити моніторинг
стану лісових масивів у зоні відповідальності.
4. Головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в
Херсонській
області
надати
допомогу
адміністрації
Державного
випробувального полігону “Ягорлик” у забезпечені протипожежних заходів у
районі полігону та прилеглих територіях під час проведення заходів.
2. СЛУХАЛИ: Про стан систем для відведення поверхневих та ґрунтових
вод.
ІНФОРМУВАВ: Сулімов С.О., директор Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної державної
адміністрації
З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад:
1.1. привести в належний стан системи для відведення поверхневих
стічних вод, зливових каналізаційних, дренажних систем та водопропускних
споруд на відповідних територіях;
1.2. організувати облаштування та розчищення штучних водостоків для
забезпечення відведення поверхневих вод з присадибних ділянок;
1.3. в частинах населеного пункту, що найбільш потерпають від
підтоплення або затоплення улаштувати систему відведення поверхневого
стоку (мережа кюветів, канав, лотків);
1.4. здійснити заходи з урегулювання зрошення на присадибних
ділянках, налагодивши його облік, особливо при застосуванні поливу по
бороздах;
1.5. за відсутності централізованої побутової каналізації максимально
герметизувати вигрібні ями;
1.6. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення які
страждають від підтоплення, із залученням засобів масової інформації щодо
недопущення засмічення та руйнування водовідвідних систем;

1.7. вжити заходів щодо відновлення (ремонту) необхідної кількості
свердловин вертикального дренажу для захисту території від шкідливої дії вод;
1.8. передбачити кошти на зазначенні заходи при внесенні змін до
місцевих бюджетів на 2021 рік та при плануванні бюджету на 2022 рік.
Рішення прийнято одноголосно ;та,
засіданні членами комісії.

мано всіма присутніми на

Перший заступник голови комісії

Микола ЯКИМЕНКО

Секретар комісії

Ігор РИЖЕНКО

