
                                                                                                  
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ” 05 ” січня  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

 

Головував: Заступник голови обласної комісії – Сергій БОЛДИРЕВ. 
   

Присутні:   члени комісії та запрошені (за  списком) 
 

 Про  організацію  цивільного захисту в об’єднаних територіальних 

громадах. 

(С.БОЛДИРЕВ) 

 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 24.12.2020 року 

№52517/1/1-20 до листа МВС від 24.12.2020 № 44000/1/35-2020 (додається) та 

за результатами доповіді комісія вирішила: 

 

1.  Сільським, селищним, міським радам об'єднаних 

територіальних громад: 

1.1. Для планування та реалізації завдань цивільного захисту розглянути 

питання про створення в органах відповідних рад підрозділів з питань 

цивільного захисту або призначення окремих фахівців із цих питань, які будуть 

безпосередньо організовувати виконання завдань цивільного захисту  та 

необхідну взаємодію з органами виконавчої влади та пожежно-рятувальними 

підрозділами.  

1.2. Організувати роботу щодо створення відповідно до вимог 

законодавства організаційної інфраструктури територіальних підсистем єдиної 

державної системи цивільного захисту, необхідної для забезпечення ефективної 

реалізації комплексу заходів щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій (систем оповіщення населення, комунальних пожежно-

рятувальних підрозділів та формувань добровільної пожежної охорони, 

накопичення засобів цивільного захисту, матеріальних та фінансових резервів 

тощо).  

1.3. Уточнити плани та розрахунки щодо спільних скоординованих 

зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

під час дій в умовах зимового періоду.  

До 01 березня 2021 року 
 

1.4. Забезпечити направлення на навчання посадових осіб органів 

місцевого самоврядування які безпосередньо виконують завдання цивільного 

захисту місцевого рівня до Навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Чернігівської області. 

Протягом року 
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2. Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Чернігівської області спланувати навчання керівників 

(фахівців) підрозділів з питань цивільного захисту стосовно реалізації заходів 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та розбудови системи 

цивільного захисту на базовому рівні місцевого самоврядування. 

 

 До 01 лютого 2021 року 
 

3. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації продовжити роботу щодо надання методичної і 

практичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань утворення 

підрозділів з питань цивільного захисту у складі виконавчих органів 

новостворених об’єднаних територіальних громад .  

Постійно 

 
 

 

Заступник голови комісії                                                             Сергій БОЛДИРЕВ                

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 

 

 

 
 

 


