
            

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                     на засіданні обласної комісії з питань 

                                                                                                                                                        техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

                                                                                                                       від 13 грудня 2019 року протокол № 7  

 

План роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік 
 

№ 

з/п 
Зміст питань, заходи 

Відповідальні за підготовку 

матеріалів 

Дата 

розгляду  
Доповідачі, співдоповідачі (посада) 

 1 Про затвердження План-графіку 

проведення спеціальних 

об’єктових навчань (тренувань) з 

питань цивільного захисту на 

підприємствах, в установах та 

організаціях Чернігівської області 

у 2020 році. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

І квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

 2 Про проведення у 2020 році на 

території області роботи щодо 

підтвердження статусу і 

класифікації встановлених 

імовірно небезпечних територій 

шляхом проведення нетехнічного 

або технічного обстеження та 

планових робіт з очищення від 

вибухонебезпечних предметів 

(розмінування)  

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

І квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

3 Про стан готовності до 

попередження та ліквідації 

можливих наслідків весняної 

повені, льодоходу та дощових 

паводків. 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

І квартал Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

4 Про стан функціонування та 

створення (відновлення) 

підрозділів місцевої та 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області 

І-ІV квартал Управління ДСНС України у Чернігівській 

області. 
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добровільної пожежної охорони 

 5 Про наявність, стан утримання та 

улаштування автоматизованих 

систем раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення 

у разі їх виникнення 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

Що кварталу Начальник управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

 6 Про стан готовності обласних 

управлінь, організацій і 

підприємств до захисту лісів, 

торфовищ і сільгоспугідь від 

пожеж у весняно-літній 

пожежонебезпечний період 2020 

року. 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи ОДА 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства;  

Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації; 

 

ІІ квартал Управління ДСНС України у Чернігівській 

області; 

Начальник обласного управління лісового 

та мисливського господарства; 

Директор Департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

7 Про стан утримання та проведення 

технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту, як 

об'єктів нерухомого майна. 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

ІІ –ІV 

квартал  

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

8 Про підготовку місць масового 

відпочинку людей на водних 

об’єктах під час купального сезону 

2020 року. 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи ОДА 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

ІІ квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

9 Про стан пожежної безпеки 

закладів оздоровлення та 

відпочинку і їх готовність до 

сезону оздоровлення 2020 року. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

 

ІІ квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

10 Про негативний вплив 

непридатних до використання 

хімічних засобів захисту рослин на 

довкілля.  

Державна екологічна інспекція у 

Чернігівській області 

ІІ квартал Начальник Державної екологічної інспекції 

у Чернігівській області; 

Директор Департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 
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11 Про стан утримання і 

забезпечення населених пунктів 

області джерелами 

протипожежного водопостачання. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області;  Департамент 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

облдержадміністрації. 

ІІІ-ІV 

квартал 

Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

облдержадміністрації. 

12 Про стан та заходи щодо 

забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки об’єктів 

збирання, переробки та зберігання 

зернових. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області;  

Департамент розвитку економіки та 

сільського господарства 

ІІІ квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

 

13 Про стан підготовки обласних 

управлінь, організацій і 

підприємств, місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування до дій в 

екстремальних зимових умовах 

2020-2021 року. 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу 

облдержадміністрації; 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

ІІІ квартал Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

облдержадміністрації; 

Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

14 Про стан пожежної безпеки та 

заходи щодо посилення 

протипожежного захисту 

населених пунктів і об’єктів 

господарювання в осінньо-

зимовий період 2020-2021 року. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Департамент житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу 

облдержадміністрації. 

ІІІ квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу  

облдержадміністрації. 

15 Про стан пожежної безпеки 

загальноосвітніх, дошкільних 

закладів та їх готовності до нового 

навчального року.  

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Управління освіти та науки 

облдержадміністрації. 

ІІІ квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Начальник Управління освіти та науки 

облдержадміністрації. 

16 Про проведення класифікації 

хімічної небезпеки об’єктів та 

адміністративно-територіальних 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 

ІV квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області. 
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одиниць. 

17 Про стан забезпечення засобами 

індивідуального захисту органів 

дихання від небезпечних хімічних 

речовин населення:  

яке працює в зоні можливого 

хімічного забруднення; 

яке проживає у прогнозованій зоні 

хімічного забруднення.  

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

ІV квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

18 Про затвердження переліку 

потенційно небезпечних об’єктів 

та об’єктів підвищеної небезпеки, 

розміщених на території області. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

 

ІV квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області;  

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

19 Про перелік об’єктів та окремих 

територій, які підлягають 

постійному обов’язковому 

аварійно-рятувальному 

обслуговуванню на договірній 

основі. 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

ІV квартал Начальник Управління ДСНС України у 

Чернігівській області; 

Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

20 Про затвердження плану роботи 

обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на 2021 

рік. 

Департамент з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

 

ІV квартал Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації; 

 

 

Примітка: Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, управління, установи і підприємства, які визначені у графі 3 

відповідальними за підготовку матеріалів, надають до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації у друкованому і електронному вигляді аналітичні довідки та пропозиції до проекту протокольного рішення 

комісії до 5 числа місяця, в якому передбачається розгляд питання. 


