
                                                                                                  

  

 
 

ПРОТОКОЛ № 10 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ”08ˮ серпня  2018 року                                                                м. Чернігів 
 

  

Головував: Заступник  голови обласної державної адміністрації С.Ф. Сергієнко. 
   

Присутні:   члени комісії (за  списком) 

  

І. Про стан та заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки об'єктів збирання, переробки та зберігання зернових. 

(Д. БЕСКОСТИЙ, С, БОЛДИРЕВ) 
Під час жнивної кампанії 2017 року у державі виникло більше 60 пожеж 

на хлібних масивах, внаслідок яких знищено більше 550 га зернових на корені. 
Загальна сума прямих матеріальних збитків склала більше 23 мільйонів 
гривень. 

На території Чернігівської області протягом минулорічних жнив 
виникло 2 пожежі в місцях зберігання грубих кормів, прямі збитки від пожеж 
склали понад 507 тисяч гривень. Пожеж хліба на корені не зареєстровано. 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила:  
 
1. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, 

об'єднаним територіальним громадам (в порядку рекомендації): 
 

1.1. Розглянути на засіданнях районних комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання стану протипожежного 

захисту сільськогосподарських підприємств в період збирання врожаю. 

        До 01 вересня 2018 року 
 

1.2. Підготувати та провести наради з керівниками районних 

сільгосппідприємств з питань попередження пожеж в період збирання врожаю. 
 

        До 20 серпня 2018 року 
 

1.3. Організувати роботу щодо проведення замірів опору ізоляції 

силових та освітлювальних електромереж, обладнанню зерноскладів 

блискавкозахистом, обробці дерев'яних конструкцій цих приміщень 

вогнезахисним розчином, обладнанням системами протипожежного захисту та 

своєчасної перезарядки вогнегасників. 

        До 01 вересня 2018 року 
 

1.4. Проінформувати керівників сільськогосподарських підприємств про 
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заборону самовільного випалювання сухої рослинності або її залишків 

відповідно до статті 77
1  

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 

        До 20 серпня 2018 року 
 

2. Управлінню ДСНС України у Чернігівській області: 
2.1.Здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної та 

техногенної безпеки під час проведення збиральної компанії 2018 року. 
 

Протягом збиральної компанії 
 

2.2. Надавати методичну та практичну допомогу в організації та 
забезпеченні пожежної та техногенної безпеки керівникам 
сільськогосподарських підприємств. 

Протягом збиральної компанії 
 

ІІ.  Щодо попередження надзвичайних ситуацій на водних об’єктах 

області. 

(Д. БЕСКОСТИЙ, С. БОЛДИРЕВ) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 
 

1. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від 

форм власності у власності або користуванні яких перебувають місця 

масового відпочинку населення на водних об’єктах, у тому числі пляжі. 

 1.1. Забезпечити у місцях масового відпочинку населення на водних 

об’єктах виконання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах 

України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від  

10 квітня 2017 року № 301. 

 Впродовж купального сезону 
 

1.2. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення з 

питань безпечного поводження на воді.  

 Впродовж купального сезону  
 

2. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 

області: 

 2.1. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форм власності організувати та проводити роз’яснювальну роботу із 

запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних 

подій) і мінімізації їх негативних наслідків. 

У продовж купального сезону  

 2.2. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання стану 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах літнього відпочинку 

та оздоровлення громадян, у тому числі дітей, про хід та проходження 

купального сезону, правила поведінки населення та заходи, які вживаються для 

забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах. 
 

У продовж купального сезону  
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 2.3. Організувати проведення інструктажів щодо дотримання вимог 

пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на водних 

об’єктах, об’єктах літнього відпочинку та оздоровлення. 
 

 Під час перевірок 
 

 2.4. Розробити та розповсюдити пам’ятки про заходи щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах літнього відпочинку 

та оздоровлення громадян, безпеки поводження на водних об’єктах. 

У продовж купального сезону  

ІІІ. Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту та хід 

проведення їх технічної інвентаризації. 

(С. БОЛДИРЕВ, Д. БЕСКОСТИЙ) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила:  
 

1. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 

Чернігівській області спільно з Чернігівською обласною державною 

адміністрацією та Управлінням ДСНС України у Чернігівській області 

створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо передачі іншим суб'єктам 

управління, насамперед органам місцевого самоврядування, захисних споруд 

цивільного захисту, які в процесі приватизації не увійшли до статутних 

капіталів господарських товариств. 

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської і Прилуцької та Чернігівської міських 

рад спільно з Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи Чернігівської облдержадміністрації, Управлінням ДСНС України у 

Чернігівській області: 
 

2.1. Вжити заходів щодо приведення у готовність захисних споруд 

цивільного захисту, що визнані неготовими до використання за призначенням; 
 

Протягом 2018 року 
 

2.2. Завершити у 2018 році заходи з проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту як об'єктів нерухомого майна, складення 

на захисні споруди передбачених законодавством облікових документів; 
 

До 20 грудня 2018 року 
  

2.3. Забезпечити відповідно до вимог законодавства створення фонду  

захисних споруд цивільного захисту з метою укриття у ньому усіх категорій 

населення; 

Постійно 

 

2.4. Забезпечити під час розробки та затвердження містобудівної 

документації усіх рівнів дотримання вимог інженерно-технічних  заходів 

цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту; 
 

Постійно 
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2.5. З урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" забезпечити доведення до населення усіма доступними засобами 

інформації щодо місць розташування об'єктів фонду захисних споруд 

цивільного захисту, у яких планується його укриття, здійснювати періодичне 

уточнення та коригування зазначеної інформації на офіційних веб-ресурсах 

місцевих органів виконавчої влади; 

Постійно 
 

 2.6. Вирішити питання щодо подальшого перебування на обліках 

захисних споруд цивільного захисту, що були поставлені на облік з 

порушеннями (відсутні за фактом як об'єкти нерухомості, розміщені у 

приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам'ятках історії та 

архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не 

передбачає тривалого перебування у них людей тощо) у відповідності до листа 

ДСНС України від 23.04.2018 № 16-5712/162; 

Впродовж 2018 року 
 

 2.7. Вжити заходів щодо повернення до державної та комунальної 

власності захисні споруди цивільного захисту, які були передані у приватну 

власність об'єднань співвласників житлових будинків з порушенням вимог 

закону. Проінформувати правоохоронні органи про усі випадки незаконного 

знищення (руйнування) захисних споруд цивільного захисту для прийняття 

такими органами рішень щодо проведення досудового розслідування; 
 

Постійно 
 

ІV. Щодо стану функціонування та створення підрозділів місцевої та 

добровільної пожежної охорони. 

(Д. БЕСКОСТИЙ) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила:  

1. Районним державним адміністраціям, сільським, селищним 

радам, об’єднаним територіальним громадам: 

1.1.  Проаналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в сільських 

населених пунктах, розробити комплекс заходів щодо запобігання пожежам та 

загибелі людей на них. 

 Вересень 2018 року 
 

1.2. Продовжити роботу по створенню та належному функціонуванню 

підрозділів місцевої пожежної охорони. 

Впродовж 2018 року 
 

1.3.  При опрацюванні питань по створенню підрозділів місцевої 

пожежної охорони розглядати можливість передачі пожежних автомобілів та 

приміщень пожежних депо, що не використовуються за призначенням, з 

балансу сільгосппідприємств, у комунальну власність. 

Впродовж 2018 року 
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1.4.  Вжити невідкладних заходів щодо підтримання боєздатності 

існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони на належному рівні 

(оновлення пожежної та аварійно-рятувальної техніки, забезпечення пожежних 

депо телефонним зв'язком, організація цілодобового чергування, забезпечення 

заправки пожежних автомобілів необхідною кількістю паливо-мастильних 

матеріалів та їх комплектації пожежно-технічним обладнанням). 
 

Впродовж 2018 року 
 

1.5.  Провести роз’яснювальну роботу, з власниками (керівниками) 

підприємств, установ, організацій щодо створення добровільних пожежної 

охорони на підпорядкованих об’єктах та територіях для запобігання 

виникненню пожеж та організації їх гасіння. 

Впродовж 2018 року 
 

1.6. Забезпечити проходження спеціальної підготовки на базі навчальних 

підрозділів (закладів) ДСНС особового складу місцевих пожежних команд. 
 

Впродовж 2018 року 
 

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування -- 

балансоутримувачам підрозділів місцевої пожежної охорони привести, у 

разі необхідності, документи про їх створення у відповідність до вимог частини 

4 статті 62 Кодексу цивільного захисту України.  

Впродовж 2018 року 
 

3. Управлінню ДСНС України у Чернігівській області продовжити 

роботу щодо надання методичної і практичної допомоги органам місцевого 

самоврядування з питань утворення нових та функціонування існуючих 

пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) місцевої та 

добровільної пожежної охорони, у тому числі шляхом проведення спільних 

нарад, семінарів, круглих столів тощо.  

Впродовж 2018 року 

 

V. Щодо стану утримання зовнішніх джерел протипожежного 

водопостачання населених пунктів області. 

(Д.БЕСКОСТИЙ) 

З метою забезпечення належного рівня реагування на надзвичайні 

ситуації та події, покращання стану протипожежного водопостачання в області 

комісія вирішила: 

1. Районним державним адміністраціям, органам місцевого 

самоврядування, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, 

Прилуцької та Чернігівської міських рад: 

 

1.1. Розглянути питання стану утримання джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання на засіданнях комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям конкретних 

рішень. 

До 20 серпня 2018 року 
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1.2. Передбачити виділення необхідних коштів для ремонту та 

приведення в робочий стан систем зовнішнього протипожежного 

водопостачання населених пунктів. 

Під час формування 

районних та міських бюджетів 
 

1.3. Вжити вичерпних заходів по обладнанню водонапірних веж 

пристроями для забору води пожежними автомобілями та улаштуванню пірсів 

для забору води з пожежних водоймищ. 

До 1 вересня 2018 року 
 

1.4. Розглянути питання щодо прийняття на баланс джерел 

протипожежного водопостачання, які стали безгосподарними у зв’язку з 

реформуванням сільськогосподарських підприємств або інших причин.  
 

До 1 вересня 2018 року 
 

1.5. Розглянути питання щодо облаштування джерел протипожежного 

водопостачання в населених пунктах, де вони взагалі відсутні. 

Постійно 
 

1.6. Організувати контроль за виконанням графіків ремонту пожежних 

гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж, з метою усунення 

недоліків з даного напрямку та забезпечення протипожежного захисту 

населених пунктів та об'єктів. 

Постійно 
 

1.7. Розглянути питання щодо створення ремонтних фондів для 

своєчасного відновлення несправних вододжерел. 

До 1 вересня 2018 року 
 

1.8. Провести комплекс заходів щодо 100% забезпечення вододжерел 

покажчиками місця розташування та їх своєчасного оновлення. 
 

До 1 вересня 2018 року 
 

2. Управлінню ДСНС України у Чернігівській області: 
 

2.1 В разі виявлення несправних джерел протипожежного водопостачання 

своєчасно інформувати органи влади та місцевого самоврядування, керівників 

підприємств, установ та організацій (балансутримувачів), з метою усунення 

недоліків з даного напрямку та забезпечення протипожежного захисту 

населених пунктів та об'єктів.                                                         

Постійно 

2.2 У вересні-жовтні 2018 року провести планову перевірку зовнішніх 

джерел протипожежного водопостачання, за результатами перевірки надати 

інформацію для розгляду питання на засіданні обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
 

До 31 жовтня 2018 року 
 

3. Районним державним адміністраціям, органам місцевого 

самоврядування, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, 
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Прилуцької та Чернігівської міських рад про виконання рішення комісії 

проінформувати Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

До 31 жовтня 2018 року 
 

VІ. Про затвердження плану заходів з підготовки обласних управлінь, 

організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних 

зимових умовах 2018/2019 року. 

( С. БОЛДИРЕВ) 

З метою попередження надзвичайних ситуації в екстремальних зимових 

умовах 2018 – 2019 року комісія вирішила: 

1. Затвердити План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і 

підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 

2018/2019 року (далі – План). 

2. Обласним управлінням, організаціям і підприємствам, районним 

державним адміністраціям, виконкомам Новгород-Сіверської, Ніжинської, 

Прилуцької і Чернігівської міських рад забезпечити виконання Плану. 

3. Контроль за виконанням Плану покласти на Департамент з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.  
 

VІІ. Про затвердження порядку взаємодії  суб'єктів реагування у разі 

виявлення небезпечних  матеріалів (речовин) на території Чернігівської 

області. 

(Д.БЕСКОСТИЙ ) 

З метою попередження надзвичайних ситуації  комісія вирішила: 

1. Затвердити Порядок взаємодії  суб'єктів реагування у разі виявлення 

небезпечних  матеріалів (речовин) на території Чернігівської області. (далі – 

Порядок). 

2. Обласним управлінням, організаціям і підприємствам, районним 

державним адміністраціям, виконкомам Новгород-Сіверської, Ніжинської, 

Прилуцької і Чернігівської міських рад забезпечити виконання Порядку. 

 

 

Заступник  голови обласної  

державної адміністрації                                                                С. СЕРГІЄНО 

 

 

Відповідальний секретар                                                                А. ДУПЛО 


