
                

 

 
 

 ПРОТОКОЛ № 9 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

        

    “ 06 “ жовтня 2017 року                                                                м. Чернігів 

 

 

Головував: Перший заступник голови обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій С.Ф. Сергієнко  

      

Присутні : члени комісії (за окремим списком)   

 запрошені ( за окремим списком) 

 

Слухали: 
 

 Про заходи, що вживаються органами влади та ДСНС для протидії 

надзвичайним ситуаціям і подіям, пов'язаним з ускладненням погодних 

умов. 

( Овсєєнко Р.Р., Гордовий Р.М. ) 
 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

ускладненням погодних умов, мінімізації їх негативних наслідків та 

оперативного реагування на них комісія вирішила: 
 

1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам 

Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук, головам об'єднаних 

територіальних громад (у порядку рекомендації): 

1.1. Забезпечити цілодобовий моніторинг можливого впливу 

несприятливих погодних умов на функціонування потенційно небезпечних 

об’єктів, енергетики, зв’язку, медичних закладів, транспортної інфраструктури 

та систем життєзабезпечення населення. 

1.2. Організувати інформування та проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо правил безпечної поведінки під час можливих 

надзвичайних подій, пов’язаних з ускладненням погодних умов. 

1.3. Уточнити наявність та готовність джерел автономного 

енергоживлення на об’єктах соціальної сфери (лікарні, дитсадки, будинки 

пристарілих, та інші) та вжити додаткових заходів для безперебійного 

функціонування систем життєзабезпечення населення, об’єктів інфраструктури 

та органів державної влади. 

1.4. Забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб особливу увагу 



 2 

звернути на готовність аварійних бригад з відновлення електро - 

газопостачання. 

1.5. Перевірити на будівельних майданчиках безпеку кранів та інших 

висотних механізмів, рекламних конструкцій в населених пунктах та вздовж 

автомобільних доріг та вжити додаткових заходів для недопущення їх падіння 

від поривів вітру. 

1.6. Провести роботи по спилюванню аварійних та сухостійних дерев 

поблизу житлових будинків, шкіл, дитячих садків та інших об’єктів з метою 

недопущення травмування людей внаслідок їх падіння. 

1.7. Організувати оперативне реагування та залучення необхідних сил і 

засобів для ліквідації аварій у системах життєзабезпечення та відновлення 

енергопостачання населених пунктів. 

1.8. Уточнити порядок використання наявних матеріальних резервів для 

ліквідації наслідків негоди. 

1.9. У разі ускладнення обстановки негайно інформувати обласну 

державну адміністрацію через оперативного чергового Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації та оперативно-

координаційний центр Управління ДСНС України у Чернігівській області. 

ІІ. Про затвердження складу обласного оперативного штабу з 

ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період   

2017 - 2018 року. 

(Юрченко С.Д.) 
 

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 

1. Затвердити склад обласного оперативного штабу з ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 року (додається). 
 

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської,  Н-Сіверської, Прилуцької і Чернігівської міських рад створити 

оперативні штаби з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-

зимовий період 2017-2018 року. 

 

 

Перший заступник голови обласної  

комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій                                               С.Ф. Сергієнко 

 

 

 

Відповідальний секретар                                                                        А.В. Дупло 


