
протокол лtь 7
зАсцАння оБлАсноi KoMrcri

" 13 " грудня 2019 року м. Чернiгiв
Головував: Голова обласноi державноi адмiнiстрацii - Дндрiй ПРОкоШнко.
Присутнi: члени KoMiciI та запрошенi (за списком)

за результатами доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiявирiшила:

1, ЩепаРтаментам з питань цивiльного захисту та оборонноi роботи i)Itитлово-комунального господарства та пали вно-енергетич ного ком плексуоблдержадмiнiстрацit_ спланувати заходи щодо функцiонування об'ектiвжиттезабезпечення областi у разi призупинення подачi газу РосiйськоюФедерацiею.

lо 20 zруdня 20I9 року
2, ЩепаРтаментУ соцiальНого захИсту населення облдержадмiнiстрацii,управлiнню охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii та Управлiнню освiтиi НаУКИ ОбЛДеРЖСаДМiНiСiрацii 

"uдuЙ r..rupru*e'Ty з питань цивiльногозахисту та обороннот роботи облдержадмiнiстрацii уточнену iнформацiю щодо:- резервниХ джереЛ електроПостачання (uдр.Ъu, н€вва закладу,потужнiсть, готовнiсть 
""*Ьр".rання за призначенням);- iндивiду€lльних газових *o".n"ri (адреса, н€вва закладу, можливiстьвикористання твердого палива).

lо 20 zруdня 20t9 року3, Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонно' роботиоблдержаДмiнiстРацi'i Уточнити склал об'астrп.., /\пА^^фr,Блiквiдацii можливих надзвичайних
2020 року, порядок оповiщення та
влади та рятув€lJIьникiв для протидii

склад обласного оперативного штабу зситуацiй в осiнньо-зимовий перiод ZOig -взасмодii дорожнiх служб, полiцii, органiв
заI розам у складних зимових умовах.

lо 20 еруdня 2019 року
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4. Щепартаy."rу iнформацiйноi дiяльностi та комупiкацiй зГРОМаДСЬКiСТЮ ОбЛДеРЛСаДМiНiСтрацi[ забезпечити iнформування населення уразi погiршення погодних умов.
Пid час усклаdнення поzоdнuх уJиов

5. Затвердити План першочергових заходiв щодо моrкгlиво[НаДЗВИЧаЙНОi СИryаЦiI На ТеРИТОЪi'r.9ОgЪстi у разi приппнення no.r"r"""]газу З територii РосiйсЬкоi Федерацii з 01.01.i020 рокУ (додаеться).

"rрi-Зrlrr]еЗУЛЬТаТаМИ 
ДОПОВiДi Та з урахуванням обговорення комiсiя

приведення в робочий
водопостачання населених

2, Управлiнню дснс Украiъи у Чернiгiвськiй областi:

Посmiйно

1, Районним державним адмiнiстрацiям, сiльським, селищнимрадам, об'сднаним територiальним громадам:
1,1, Органiзувати ,u провести комплекс заходiв щодо пiдготовкипожежних гiдрантiв, пожежних водоймищ та водонапiрних веж, довикористання в зимовий перiод.

1.2. Передбачити видiлення необхiдних коштiв для ремонту тастан систем зовнiшнього протипожежного
пунктiв.

Пid час формування

1.з. вжити вичерпних заходiв по ::л"л"":"'"'::#:;::"'"':пристроЯми для заборУ водИ пожежними автомобiлями ,u упu.,,rуванню пiрсiвдля забору води з пожежних водоймищ.

До 1 квimня 2020 року
1,4, Органiзувати контроль за складанням та виконанням графiкiвремонту пожежних гiдрантiв, пожежних водоймищ та водонапiрних веж, зМеТОЮ УСУНеННЯ НеДОЛiКiВ З ДаНОГо.напрямку та забезпечення протипожежногозахисту населених пунктiв та об'ектiв.

2,1, В разi виявлення несправних джерел протипожежногоВОДОПОСТаЧаННЯ СВосчасно iнформувuir 
-^-ър.u"" 

влади та мiсцевогосамоврядування, керiвникiв ^rИ.Ъ".r..", 
установ та органiзацiй



3

(ба,пансутримувачiв), з метою усунення недолiкiв з даного напрямку тазабезпечення протипожежного захисту населених пунктiв та об'ектiв.

Посmiйно
2,2, В KBiTHi-TpaBHi 202О рокУ провести планову перевiрку зовнiшнiхджерел протипожежного водопостачання, за результатами перевiрк и надатиiнформацiю для розгляду питання на засiданнi обласноi koMicii з питаньтехногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

lо 3I mравня 2020 року

пI. п
Mlcпожежноi охорони.

(в. вЕрнидуБ)

За результатами
вирiшила:

доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiя

1. Районним деря(авним адмiнiстрацiям, сiльським, селищнимраДам, об'еднаним територiальним громадам:
1,1 Проана,гriзувати стан забезпечення пожежноi безпеки в сiльськихнаселених пунктах.

Груdень 2019 року
1.2. Продовжити роботу по створенню та наJIежному функцiонуваннюПiдроздiлiв мiсцевоi пожЬжноiЪrорон".

Впроdовэtс 2020 poly
1,3, Вжити невiдкладних заходiв щодо пiдтримання боездатностiiСНУЮЧИХ ПiДРОЗДiЛiВ МiСЦевоi пожежноi охорони на н€rлежному piBHi(ОНОВЛеННЯ ПОЖеЖНОi та аварiйно-рятувальноi технiки, забезпечення пожежнихДеПО ТеЛефОННИМ ЗВ'ЯЗКОМ, органlзацi, цiлодобового черryвання, забезпеченнязаправки пожежних автомобiлiв необхiдною пiл"кiстю п€lJIиво-мастильнихматерiа-гliв та ik комплектацii пожежно-технiчним обладнанням).

Впроdовас 2020 року
1,5, Забезпечити проходження спецiальноi пiдготовки на базi навч€tльнихПiДРОЗДiЛiВ (Закладiв) ДiНС'особового Йuiу пiдроздiлiв мiсцевоi пожежноiохорони.

Впроdовсtс 2020 року
2, Управлiнню дснс Украihи у Чернiгiвськiй областi продовжитироботу щодо надання методичноi i .rpu*."""bT оо.rоrоги органам мiсцевогосамовряДуваннЯ з питанЬ утвореннЯ новиХ та функцiонування iснуючихпожежно-рятувальних пiдроздiлiв (пожежних частин) мiсцевоi та



Впроdовас 2020 року

(с. БолдирЕв)
за результатом доповiдi комiсiя вирiшила:
1, Затвердити ГIпан заходiв щодо запобiгання загибелi людей на воднихоб'сктах Чернiгiвс"*от oOnu.ri у r"rовий перiо д2O|gl2020poкy (додаеться).
2, Районним дер}кавним адмiнiстрацiям, виконкомам Нiлсинськоi.,H-CiBepcbKoi, Прилуцькоi' 

- 

та ЧернiгЬсiкоii мiських рад, обласнимуправлiнням, органiзацiям i пiдпри"*"r"ч, забезпечити безумовне i вповному обсязi виконання Плану заходiв щодо запобiгання загибелi людей наводних об'сктах Чернiгiвськоi областi f *йirи перiод 2О19/2,О20 року.
Проmяzоtw зlд4овоzо перiоdу 2 0 I g/2 02 0 роryз, Контроль за виконанням Плану заходiв щодо запобiгання загибелiлюдей на водних об'сктах Чернiгi"с"*оi областi у ,"rо""t .r"рiод 2019/2020

Жi.ЪТffiН,ffi;*ТаМеНТ ' ""'u"" ЦИвiльного захисту та оборонноi роботи

. За результатом доповiдi та звирiшила: урахуванням обговорення комiсiя

1' ЗаТВеР ДИТИ ГIЛаН ДiЙ обласних управлiнь, органiзацiй i пiдприемств,районних державних адмiнiстрацiй i 
""*onnoMiB мiських рад, органiв мiсцевогосамоврядування Щодо пiдготовки до пропуску льодоходу, повенi та дощовихПаВОДКiВ У ВеСНЯНИЙ ПеРiОД 2020 pony ,ru територii чернiгiвськоi областi(лолаеться).

2' Головам районних _цержавниХ адмiнiстрацiй, Нiжинському, н-CiBepcbKoMy, Прилуцlпо,у i Ч.р"l.i"."*о,Йу мiським .oiorur, керiвникамструктурних пiдроздiлiв обласноi л.р*u""оi чдri"l"трацii, oOnu.r"" управлiнь,органiзацiй i пiдприемств забезпе,r"r; ;ймовне i своечасне виконанняз€lзначеного планУ дiй пiд ix персон€Lльну вiдповiда.пьнiсть.з, Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaMНiжинськоi, Н-Сiверс;й, 
|Iрилучьпоi 

'i 
Чернiгiвськоiде партам ентам та упр авлi нням oonu.rbi o.p*uu"oi адмi Hi страцii, b;'.:Ъ.#ri

(с. БолдIдЕв)



пiдготовки до пропуску льодоходу,
РОцi поiнформувати комiсiю через

захисту та оборонноТ роботи

Андрiй ПРОКОПЕНКО

Аrдрiй ДУПЛО

за результатом доповiдi комiсiя вирiшила:
l. План роботи KoMicii на 2O2OpiK затвердити.
2' СТРУКТУР-{ИМ ПiДРОЗДiЛам обласноi державноi адмiнiстрацii, обласнимуправлiНням, органiзацiяМl пiдприемствам забезпечити своечасну пiдготовку таподання !епартаменту з питанъ цивiльного захисту та оборонноТ роботиоблдержадмiнiстрацii Йатерiалi" .rо.о"но питанъ розгляду комiсiею.

голова koMicii

Вiдповiдальний секретар


