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 № 14
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
24 червня 2021 року
14.00
(у режимі селекторного зв ’я зку)

Головував Козир Сергій Вячеславович, голова Херсонської обласної державної
адміністрації, голова комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації в області та вжиття додаткових заходів щодо
запобігання поширенню СОУГО-19.
2. Про готовність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування до забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
в літній період.
3. Про заходи зі стабілізації епідемічної ситуації щодо керованих інфекцій.
4. Про стан пожежної безпеки в закладах освіти.
5. Про заходи щодо охорони врожаю зернових та грубих кормів від пожеж в
області у 2021 році.
6. Про стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в населених
пунктах Херсонської області.
7. Про організацію проведення масової роз’яснювальної роботи серед
населення стосовно дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності,
попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування на них
людей.
8. Інші питання.

І. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області та вжиття додаткових
заходів щодо запобігання поширенню СОУЮ-19.
ІНФОРМУВАЛИ: Ромаскевич Ю.О., в.о. генерального директора Херсонського
обласного центру контролю та профілактики хвороб
МОЗ України;
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Литвин Д.К., головний спеціаліст відділу організаційнокадрової роботи та звернень громадян Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації.
З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 року № 1236 (в редакції від 16 червня 2021 року № 611 «Про внесення
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України») на території області забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті
без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на
облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без
громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий
страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою
компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із
страховою компанією-партнером на території України (асистанс), покриває витрати,
пов’язані з лікуванням СОУШ-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні,
крім:
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового
захисту;
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних
держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в
Україні, та членів їх сімей;
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та
держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у
заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту,
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє
іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку,
визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль»;
5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без
громадянства без негативного результату тестування на СОУГО-19 методом
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена
коронавірусу 8АІ18-СоУ-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину
державного кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації від СОУШ-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для
використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання
повного курсу вакцинації), виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних
правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про
взаємне визнання документів про вакцинацію, крім:
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іноземців та осіб без громадянства, які не досягай 12 років;
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового
захисту;
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних
держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в
Україні, та членів їх сімей;
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та
держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у
заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту,
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє
іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку,
визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль»;
6) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного
поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка
зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має
представництво на території України чи договірні відносини із страховою
компанією - партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з
лікуванням СОУГО-19, і діє на строк перебування в Україні, крім:
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території
України;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій,
акредитованих в Україні.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту,
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє
іноземцям та особам без громадянства у в’їзді на тимчасово окуповані території в
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та
виїзді з них згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та
виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня
2015 року № 367, та Порядком в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення
товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2019 року № 815;
7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів
(у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського
харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс
та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови
наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування
на СОУГО-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на
визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке проведене не більш як за
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72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного
курсу вакцинації;
8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у
режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному
транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньо обласному та
міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в
реєстраційних документах на такий транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює
контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому
числі виготовлених самостійно;
9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між
клієнтами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх
використанням;
здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому
числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі
суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального
захисту в окремі контейнери (урни).
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад заборонити відвідування сторонніми особами
установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно
проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з
інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями,
установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги
екстрено (кризово).
3. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації у разі потреби
забезпечити експрес-тестування осіб, які повертаються з тимчасово окупованої
території АР Крим.
4. Генічеській районній державній адміністрації, рекомендувати Генічеській
міській раді розглянути можливість проведення експрес-тестування осіб, які
прибувають з тимчасово окупованої території АР Крим, у неробочий час (вихідні та
святкові дні) у приймальному відділенні КНП Генічеська центральна лікарня
Генічеської міської ради.
5. Генічеській районній державній адміністрації, Департаменту інфраструктури
обласної державної адміністрації опрацювати питання щодо перевезення осіб, які
повертаються з тимчасово окупованої території АР Крим, до обсерваторів
(ізоляторів).
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2. СЛУХАЛИ: Про готовність місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування до забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення в літній період.
ІНФОРМУВАЛИ:

Клим Н.Г.,
в.о.
начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби в області;
Ромаскевич Ю.О., в.о. генерального директора Херсонського
обласного центру контролю та профілактики хвороб
МОЗ України.

З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Департаментам обласної державної адміністрації: захисту довкілля та
природних ресурсів, здоров’я, розвитку територій, Головному управлінню
Держпродспоживслужби в області, Державній екологічній інспекції Південного
округу, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад:
1.1. Організувати та забезпечити виконання заходів, передбачених державними
програмами і планами щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення у літній період 2021 року.
Термін - постійно

1.2. Посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері поводження з
побутовими відходами (організація санітарного очищення території населених
пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування місць захоронення твердих
побутових відходів, полігонів захоронення промислових відходів).
Термін —постійно

2. Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації, головам
районних державних адміністрацій, Головному управлінню Держпродспоживслужби
в області, Головному управлінню Національної поліції в області, рекомендувати
головам сільських, селищних, міських рад забезпечити контроль за недопущенням
торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях та на стихійних ринках,
виконанням продовольчими ринками вимог санітарного законодавства та правил
торгівлі.
Термін - постійно

3. Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації, головам
районних державних адміністрацій, рекомендувати головам сільських, селищних,
міських рад:
3.1. Здійснювати заходи з попередження виникнення аварійних ситуацій на
водопровідно-каналізаційних мережах.
3.2. Забезпечувати невідкладну ліквідацію аварій на водопровідноканалізаційних мережах з подальшим виконанням необхідних відновлюваних робіт, у
тому числі з проведенням профілактичної дезінфекції.
Термін - постійно

4. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, Головному
управлінню
Національної
поліції в
області,
Головному
управлінню
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Держпродспоживслужби в області забезпечити своєчасне інформування населення
про санітарно-епідемічну ситуацію на території області, вжиті заходи до порушників
санітарного законодавства та заходи з профілактики захворювань на кишкові
інфекції.
Термін

постійно

-

5. Керівникам закладів оздоровлення та відпочинку:
5.1. Провести підготовку закладів оздоровлення та відпочинку, пляжів та
рекреаційних зон загального користування і курортних зон для відпочинку населення
у літній період, забезпечивши дотримання санітарних норм і правил.
5.2. Провести в закладах оздоровлення та відпочинку необхідні дезінфекційні,
дезінсекційні та дератизаційні заходи.
5.3. Забезпечити підбір кваліфікованого медичного персоналу, який має досвід
роботи з дітьми у закладах оздоровлення та відпочинку.
5.4. Провести інструктажі медичних працівників, які супроводжують дитячі
організовані колективи, щодо організації харчування і питного режиму дітей.
5.5. Проводити своєчасно та якісно медичні огляди працівників, які
направляються на роботу до закладів оздоровлення та відпочинку.
5.6. Забезпечити здійснення контролю за роботою харчоблоків, виконанням
норм харчування, дотриманням температурного режиму у приміщеннях, фізичним
вихованням і загартуванням дітей, дотриманням фізіологічних норм навантаження
під час проведення спортивних змагань і трудової діяльності в закладах оздоровлення
та відпочинку для дітей.
Термін на період оздоровчої кампанії
2021 року
-

6. Департаментам обласної державної адміністрації: соціального розвитку,
розвитку територій, здоров’я, управлінням обласної державної адміністрації: туризму
та курортів, освіти і науки, Головному управлінню Держпродспоживслужби в області,
головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам сільських,
селищних, міських рад забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених
пунктом 5 цього протоколу.
7. Рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад:
7.1. Вжити заходів до забезпечення населення питною водою гарантованої
якості, охорони відкритих водойм, регулярного очищення територій населених
пунктів від побутових відходів та нечистот.
7.2. Забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації та недопущення утворення
несанкціонованих сміттєзвалищ на підпорядкованій території.
Термін - постійно

8. Головному управлінню Національної поліції в області, Головному
управлінню Держпродспоживслужби в області, головам районних державних
адміністрацій, рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад вживати
заходів з недопущення стихійної торгівлі.
9. Г оловному управлінню Держпродспоживслужби в області, головам
районних державних адміністрацій, рекомендувати головам сільських, селищних,
міських рад забезпечити:
9.1. Інформування населення щодо заходів з профілактики інфекційних
захворювань, гострих кишкових інфекцій.
Термін

-

постійно
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9.2.
Контроль за підготовкою до проведення літньої оздоровчої кампанії
організацією належного медичного обслуговування, повноцінного збалансованого
харчування в закладах оздоровлення та відпочинку.
10. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад спільно з Головним управлінням ДСНС України в
області, Головним управлінням Держпродспоживслужби в області забезпечити
організацію проведення комісійних перевірок закладів оздоровлення та відпочинку,
об’єктів водопостачання, закладів громадського харчування, пляжів, рекреаційних
зон щодо додержання вимог санітарного законодавства.
Термін - на період оздоровчої кампанії

11. Головам районних державних адміністрацій, Департаменту розвитку
територій обласної державної адміністрації, рекомендувати головам сільських,
селищних, міських рад визначити перелік систем питного водопостачання
(водопровідні мережі), що першочергово потребують проведення ремонту,
реконструкції, будівництва водопровідних та каналізаційних мереж, та забезпечити
проведення відповідних робіт.
12. Рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад забезпечити:
12.1. Здійснення виробничого контролю якості питної води суб’єктами
господарювання, що надають послуги з водопостачання відповідно до технічного
регламенту, та подання результатів відомчого контролю до Головного управління
Держпродспоживслужби в області.
12.2. Належне облаштування та утримання першого поясу зон санітарної
охорони водозабірних свердловин на всіх господарсько-питних водопроводах
незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання.
Термін —постійно

12.3. Приведення пляжів у відповідність з вимогами Правил охорони життя
людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 10 квітня 2017 року № 301, Державних санітарних норм та правил
утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України
від 17 березня 2011 року № 145, Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня
1996 року № 173.
12.4. Роботу міжвідомчих комісій з обстеження пляжів загального
користування на предмет їх готовності до експлуатації.
Термін

-

невідкладно

13. Заборонити на території області роботу дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, а також закладів сімейного типу (будинки відпочинку, пансіонати, бази
відпочинку, туристичні бази) у разі відсутності погодженого в установленому
порядку відповідного акта (акт приймання оздоровчого закладу для дорослих ф.ЗІб/о, акт приймання дитячого оздоровчого табору - ф.318/о).
14. Рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад забезпечити на
підпорядкованій території контроль за отриманням дитячими закладами
оздоровлення та відпочинку, а також закладами сімейного типу (будинки відпочинку,
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пансіонати, бази відпочинку, туристичні бази) актів приймання оздоровчого закладу
для дорослих (ф.316/о) та приймання дитячого оздоровчого табору (ф.318/о).
15. Генічеській та Скадовській районним державним адміністраціям
забезпечити системний облік та контроль за перебуванням у регіоні організованих
груп дітей у закладах розміщення, відпочинку та оздоровлення із зобов’язанням
суб’єктів господарювання, які надають такі послуги, інформувати Головне управління
Держпродспоживслужби не пізніше ніж за 10 днів до початку їх роботи.
Термін —постійно

16. Головному управлінню Національної поліції в області, Головному
управлінню Держпродспоживслужби в області, головам районних державних
адміністрацій, Управлінню Служби безпеки України в Херсонській області,
рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад взяти до відома звернення
в.о. генерального директора Херсонського обласного центру контролю та
профілактики хвороб МОЗ України Ромаскевича Ю.А. щодо призупинення діяльності
підприємств водопостачання та водовідведення, в яких відсутні висновки щодо якості
води за хімічними та бактеріологічними показниками.
3. СЛУХАЛИ: Про заходи зі стабілізації епідемічної ситуації щодо керованих
інфекцій.
ІНФОРМУВАЛИ: Литвин Д.К., головний спеціаліст відділу організаційнокадрової роботи та звернень громадян Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації;
Ромаскевич Ю.О., в.о. генерального директора Херсонського
обласного центру контролю та профілактики хвороб
МОЗ України.
З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
1.1. Забезпечити неухильне проведення на території області профілактичних
щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого
наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року №595 (у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я від 11 серпня 2014 року №551), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897.
1.2.3а результатами проведеної роботи направити інформацію Міністерству
охорони здоров’я України до 09 липня та до 10 листопада 2021 року.
2. Заступнику голови обласної державної адміністрації Шибаєву А.Л.,
директору Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації
Кривчик Ю.П. опрацювати питання щодо включення до показників оцінки діяльності
голів районних державних адміністрацій показника щеплення на відповідних
територіях.
Термін - постійно

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад посилити роботу щодо проведення щеплень від
керованих інфекцій.
Термін - постійно
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4. СЛУХАЛИ: Про стан пожежної безпеки в закладах освіти.
ІНФОРМУВАЛИ: Левенець Н.І., заступник начальника управління освіти і науки
обласної державної адміністрації;
Павленко А.В., начальник Головного управління ДСНС
України в області.
З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, головам
районних державних адміністрацій, рекомендувати головам сільських, селищних,
міських рад:
1.1. Вживати заходів до створення безпечних та нешкідливих умов освітнього
процесу, що є першочерговим завданням.
1.2. Забезпечити експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.
1.3 Забезпечити щорічне планування та належний контроль за виконанням
заходів забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти.
1.4. Проаналізувати протипожежний стан підпорядкованих закладів освіти та
вжити заходів з усунення порушень пожежної та техногенної безпеки, виявлених за
результатами проведених заходів державного нагляду (контролю).
2. Головному управлінню ДСНС України в області забезпечити:
2.1. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з додержанням вимог
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» об’єктів закладів освіти незалежно від форми власності та
підпорядкування.
2.2. Надання консультативно-методичної допомоги керівникам органів
управління освітою та закладів освіти щодо організації заходів пожежної безпеки та
усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки.
3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з
Головним управлінням ДСНС України в області розробити дорожню карту з
вирішення питань пожежної та техногенної безпеки закладів освіти та надати її
голові регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
Термін - до 13 липня 2021 року

5. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо охорони врожаю зернових та грубих кормів від
пожеж в області у 2021 році.
ІНФОРМУВАВ

Павленко А.В., начальник Головного управління ДСНС України
в області.

ВИРІШИЛИ:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад:
1.1. Забезпечити у повному обсязі виконання заходів щодо охорони врожаю
зернових та грубих кормів від пожеж в області у 2021 році, затверджених рішенням
колегії обласної державної адміністрації від 28 квітня 2021 року № 21.
1.2. Вжити невідкладних заходів щодо створення підрозділів місцевої пожежної
охорони, забезпечити їх відповідною технікою та обладнанням.
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1.3.
Стан виконання заходів щодо охорони врожаю зернових та грубих корм
від пожеж у 2021 році розглянути на місцевих комісіях з питань ТЕБ та НС.
Термін - до ЗО червня 2021 року
2. Рекомендувати керівникам зернозаготівельних та зернопереробних
підприємств області протягом червня - липня 2021 року придбати та взяти на баланс
необхідну кількість пожежно-технічного озброєння та пожежної техніки, а також
усунути недоліки, зазначені в приписах інспекторів Головного управління ДСНС
України в області.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду 2021 року

3. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Херсонській області протягом
пожежонебезпечного періоду здійснювати заходи щодо прибирання сухої
рослинності на узбіччях автомобільних доріг державного та місцевого значення
області, які межують з хлібними масивами.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду 2021 року

4. Рекомендувати АТ «Херсонобленерго» вжити заходів щодо попередження
пожеж від електромереж, які проходять через хлібні масиви.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду 2021 року

5. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України в області протягом
пожежонебезпечного періоду:
5.1. Забезпечити постійну готовність підрозділів оперативно-рятувальної
служби Херсонського обласного гарнізону цивільного захисту до виконання завдань
за призначенням при гасінні пожеж в екосистемах.
5.2. Здійснювати координацію та контроль за діяльністю відомчої, місцевої
(сільської) добровільної пожежної охорони, надавати їй необхідну організаційнометодичну допомогу.
5.3. Постійно здійснювати контроль за виконанням заходів пожежної та
техногенної безпеки керівниками зернозаготівельних та зернопереробних
підприємств усіх форм власності.
5.4. Спільно із представниками Департаменту розвитку сільського
господарства та зрошення обласної державної адміністрації, засобів масової
інформації організувати виїзди рейдових бригад з перевірки виконання
протипожежних заходів під час збирання врожаю.
Термін протягом
пожежонебезпечного періоду 2021 року
-

6. СЛУХАЛИ: Про стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в
населених пунктах Херсонської області.
ІНФОРМУВАВ

Павленко А.В., начальник Головного управління ДСНС України
в області.
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З урахуванням інформації доповідача комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад, Департаменту розвитку територій обласної
державної адміністрації спільно з керівниками підприємств, установ та організацій, на
балансі яких перебувають водогони з джерелами протипожежного водопостачання:
1.1.
Забезпечити утримання у технічно справному стані існуючих т
відновлення пошкоджених, знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів
та пожежних водоймищ на відповідній адміністративній території.
Термін - до 01 вересня 2021 року

1.2.
Забезпечити проведення перевірок технічного стану систем зовнішньог
протипожежного водопостачання.
Термін - до ЗО вересня 2021 року

1.3.
Забезпечити проведення ремонту несправних систем зовнішньог
протипожежного
водопостачання з подальшим інформуванням підрозділів
Головного управління ДСНС України в області на відповідних адміністративних
територіях.
Термін

-

до 01 вересня 2021 року

1.4.
Забезпечити робочий стан мережі зовнішнього протипожежног
водопостачання шляхом випробовування на тиск та витрати води з оформленням
відповідного акта після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових
споживачів до мережі водогону.
Термін - постійно при проведенні
ремонту,
реконструкції
або
підключення нових споживачів

1.5. Провести аналіз стану забезпеченості населених пунктів системами
протипожежного водопостачання (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). Розробити та впровадити заходи
щодо використання та облаштування альтернативних джерел протипожежного
водопостачання, у тому числі щодо створення штучних пожежних водойм на
безводних ділянках, завчасного влаштування чи пристосування на їхніх територіях
спеціальних місць для забору води пожежно-рятувальною технікою.
1.6. Вирішити питання взяття на балансовий облік систем протипожежного
водопостачання, щодо яких не визначено балансоутримувача.
1.7. Внести зміни до районних, міських програм соціально-економічного
розвитку в частині фінансування заходів, спрямованих на утримання, ремонт (заміну)
джерел протипожежного водопостачання населених пунктів.
1.8. Вирішити питання щодо зняття з відомчого оперативного обліку пожежних
гідрантів на об’єктах, які припинили свою діяльність, а також відновлення джерел
протипожежного водопостачання на діючих об’єктах.
Термін

-

до 01 серпня 2021 року

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, на балансі
яких перебувають системи протипожежного водопостачання та які здійснюють
підтримку систем протипожежного водопостачання в технічно справному стані,
інформувати підрозділи Головного управління ДСНС України в області про випадки
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відключення ділянок водогінної мережі та гідрантів або зменшення тиску в мережі
нижче розрахункового.
Термін - постійно при відключенні або
зменшенні тиску в мережі

3. Головному управлінню ДСНС України в області, Департаменту розвитку
територій обласної державної адміністрації, головам районних державних
адміністрацій, рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад спільно з
керівниками підприємств, установ та організацій, на балансі яких перебувають
водогони з джерелами протипожежного водопостачання:
3.1. Організувати та провести комісійні інвентаризації джерел протипожежного
водопостачання в населених пунктах та на об’єктах Херсонської області.
Термін - до 01 серпня 2021 року

3.2. Забезпечити розгляд підсумків інвентаризації та результатів перевірок
джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об’єктах
Херсонської області на засіданнях відповідних комісій з питань ТЕБ та НС.
Термін - до 01 серпня 2021 року

7. СЛУХАЛИ: Про організацію проведення масової роз’яснювальної роботи
серед населення стосовно дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності,
попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування на
них людей (протокольно).
ВИРІШИЛИ:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад:
1.1. Забезпечити відпрацювання інфраструктури міст, сіл, селищ області з
метою проведення профілактичної роботи' та попередження пожеж (обходи
багатоквартирних житлових масивів та приватного сектору, закладів освіти,
лікувально-профілактичних закладів, гуртожитків тощо).
Термін - постійно, за потреби

1.2. Проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо вжиття відповідних
заходів з недопущення пожеж в екосистемах і трагічних випадків на воді, у тому
числі під час спільних профілактичних рейдів.
Термін
постійно,
травня - вересня 2021 року

протягом

1.3. Організувати
виготовлення та розповсюдження серед населення на
підпорядкованих територіях різноманітної друкованої продукції, що містить тексти
застережень та звернень з основ цивільного захисту на випадок різних надзвичайних
подій і ситуацій.
Термін - постійно

1.4. Забезпечити спільні рейдові перевірки, із залученням представників
місцевих ЗМІ, об’єктів масового перебування та відпочинку громадян на предмет
дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності.
Термін
постійно,
травня - серпня 2021 року

протягом

із

8. СЛУХАЛИ: Інші питання.
ВИРІШИЛИ: Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі
забезпечити безпеку людей на воді під час заходів з нагоди відзначення 25-ї річниці
Конституції України, які відбудуться на території пам’ятки історії національного
значення «Кам’янська Січ» у с. Республіканець Бериславського району.

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма присутніми на
засіданні членами комісії.

Голова комісії

Сергій КОЗИР

Перший заступник голови комісії

Микола ЯКИМЕНКО

Секретар комісії

Ігор РИЖЕНКО

