
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

 ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

         ”21” квітня 2021 року                                                                 м. Чернігів 
 

Головував: Заступник голови комісії  –  Сергій БОЛДИРЕВ 
 

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком);  
 

І. Про стан функціонування та створення (відновлення) підрозділів 

місцевої та добровільної пожежної охорони. 

(О.БОБРО) 

За результатом доповіді комісія вирішила: 

1. Районним державним адміністраціям, сільським, селищним, 

міським,  радам  територіальних громад: 

1.1.  Проаналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в сільських 

населених пунктах. 

Квітень 2021 року 
 

1.2. Продовжити роботу по створенню та належному функціонуванню 

підрозділів місцевої пожежної охорони. 

 Впродовж 2021 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 2021 року 
 

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 2021 року 
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1.5. Забезпечити проходження спеціальної підготовки на базі навчальних 

підрозділів (закладів) ДСНС особового складу підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 

Впродовж 2021 року 
 

2. Балансоутримувачам підрозділів місцевої пожежної охорони у разі 

невідповідності документів про створення відповідних підрозділів вимогам 

частини 4 статті 62 Кодексу цивільного захисту України привести їх у 

відповідність встановленим вимогам. 

 Впродовж 2021 року 
 

3. Головне управління 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. 

 Постійно 
 

ІІ. Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 

об’єктах у літній період 2021 року.  

           (С.БОЛДИРЕВ) 
 

З метою попередження загибелі людей на водних об’єктах області у                    

2021 році, комісія вирішила:  
 

1. Районним державним адміністраціям, міським, селищним, 

сільським, радам  територіальних громад: 
 

1.1. Провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій, на яких проаналізувати причини виникнення 

надзвичайних подій на водних об’єктах у 2020 році, визначити конкретні 

заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах та підвищення 

безпеки на воді. Особливу увагу звернути на оздоровчі заклади, місця 

відпочинку дітей біля відкритих водойм, забезпечення цих місць рятувальними 

постами та засобами для рятування і надання екстреної медичної допомоги.  
 
 

До 01 червня 2021 року 
 

1.2. Облаштувати пляжі і місця масового відпочинку на воді у 

відповідності до вимог наказу МВС України від 10.04.2017 № 301, 

зареєстрованого в Мінʼюсті 04.05.2017 за №566/30434 ”Про затвердження  

Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”. 

Перелік пляжів та місць масового відпочинку біля води на території 

Чернігівської області (Додаток 4).  

До 01 червня 2021 року 
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 1.3. Забезпечити пляжі та місця відпочинку на воді наглядною агітацією 

щодо правил безпечного поводження на водних об’єктах.  
 

До 01 червня 2021 року 
 

1.4. Утворити в місцях масового відпочинку населення поблизу водних 

об’єктів сезонні рятувальні пости та вжити заходів для забезпечення їх 

рятувальним оснащенням. 

До 01  червня 2021 року 
 

1.5. Разом із структурними підрозділами Головного  управління   НП в 

області організувати постійне патрулювання і контроль громадського порядку 

на пляжах та місцях масового відпочинку на водних об’єктах. 
 

 

Протягом літнього періоду 2021 року 
 

 

1.6. Організувати разом з управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з питань безпечного поводження на воді, звернувши особливу увагу на 

роз’яснення правил поведінки на воді серед дітей. 
 

Протягом літнього періоду 2021 року 
 

1.7. Оформити паспорти пляжів, відповідно до вимог «Правил охорони 

життя людей на водних об’єктах України» (затверджено наказом МВС України 

від 10.04.2017 року № 301 зареєстрованого в Мінʼюсті 04.05.2017 за 

№566/30434). 

До 01  червня 2021 року 
 

           2. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації забезпечити систематичне інформування населення 

через регіональні засоби масової інформації про трагічні випадки та правила 

безпечного поводження на водних об’єктах. 

  Постійно 
 

3. Чернігівській обласній рятувально-водолазній службі спланувати 

заходи щодо обстеження місць відведених для купання та організації 

чергування на водних об’єктах.  

До початку  літнього періоду 2021 року 

 

 

ІІІ. Про стан утримання та улаштування автоматизованих систем 

раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у разі їх виникнення. 

(С.ВИШНЯК) 
 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 
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1. Районним державним адміністраціям, міським, сільським, 

селищним радам територіальних громад: 

1.1. На засіданнях районних (міських) комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання щодо 

виконання "План-графіку впровадження автоматизованих систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх 

виникнення на території Чернігівської області". 

Щоквартально 

2. Керівникам (власникам) об'єктів підвищеної небезпеки: 

2.1. З урахуванням ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи 

раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення 

населення» забезпечити виконання запланованих заходів впровадження 

автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у разі їх виникнення на підпорядкованих об’єктах у 

встановлені план-графіком терміни. 

Згідно план-графіку  

3. Головному управлінню Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області: 

3.1. Продовжити здійснення контролю за станом впровадження 

автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх виникнення. 

Під час проведення перевірок 
 

3.2. Надавати методичну допомогу керівникам (власникам) об'єктів 

підвищеної небезпеки щодо проведення відповідної роботи по впровадженню 

автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх виникнення.     

Постійно 

3.3. Висвітлювати у засобах масової інформації матеріали щодо 

впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.    

 Щоквартально 

3.5.  Під час надання пропозицій до інженерного забезпечення об’єктів 

будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, а також на розроблення 

окремого розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, 

пропонувати розроблення проектної документації на улаштування 

автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх виникнення. 

 Постійно 
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ІV. Про перевірку готовності до пожежонебезпечного періоду 2021 

року  населених пунктів та об’єктів, які межують з лісовими масивами. 

(В.ВЕРНИДУБ) 

За результатом доповіді та в результаті обговорення комісія вирішила: 

 

1.  Затвердити графік перевірок населених пунктів Чернігівської області, 

що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними   

(додаток 1). 

2. Затвердити графік перевірок об'єктів Чернігівської області, що 

розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними (додаток 2). 

3. Затвердити форму акту перевірки населеного пункту (котеджного 

містечка, об'єкту, дачного або садового товариства), що розташований у 

лісовому масиві або безпосередньо межує з ним (додаток 3). 

4. Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської 

облдержадміністрації спільно з Головним управлінням ДСНС України у 

Чернігівській області здійснити уточнення  переліку котеджних містечок, 

дачних або садових товариств, що розташовані у лісових масивах або 

безпосередньо межують з ними, розробити графік перевірок їх готовності до  

пожеженебезпечного періоду, подати його на затвердження у встановленому 

порядку та направити виконавцям. 

До 30  квітня 2021 року 

 
 

5. Головам районних державних адміністрацій, міським головам 

Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук: 

5.1. Створити та затвердити склад міжвідомчих комісій для перевірки 

готовності до пожеженебезпечного періоду населених пунктів, котеджних 

містечок, об'єктів, дачних або садових товариств, що розташовані у лісових 

масивах або безпосередньо межують з ними. До складу комісій включити 

представників Чернігівського обласного управління лісового і мисливського 

господарства, комунального підприємства «Чернігівоблагроліс», інших 

лісокористувачів, Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, 

Головного управління національної поліції в Чернігівській області. 
 

До 26  квітня 2021 року 
 

5.2. Забезпечити контроль за роботою створених комісій, узагальнення 

матеріалів перевірок для подальшого прийняття рішень щодо покращання 

стану протипожежного захисту населених пунктів, об'єктів та територій. 
 

Протягом пожеженебезпечного  

періоду 2021 року 
 

5.3. Матеріали перевірок надавити до Департаменту цивільного захисту 

та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації (електронна адреса: 
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dcz_post@cg.gov.ua) та Головного управління ДСНС України у Чернігівській 

області (електронна адреса: chernihiv@cn.dsns.gov.ua). 
 

Щомісяця до 2 числа  

до завершення перевірок 
 

5.4. У разі необхідності надавати пропозиції щодо внесення змін до 

затверджених графіків перевірок. 

На час перевірок 
 

6. Чернігівському обласному управлінню лісового і мисливського 

господарства, комунальному підприємству «Чернігівоблагроліс», іншим 

лісокористувачам, Головному управлінню ДСНС України у Чернігівській 

області, Головному управлінню національної поліції в Чернігівській 

області, командирам військових частин делегувати представників для 

прийняття участі у роботі комісій по перевірці готовності до 

пожеженебезпечного періоду населених пунктів, котеджних містечок, об'єктів, 

дачних або садових товариств, що розташовані у лісових масивах або 

безпосередньо межують з ними. 

До 26  квітня 2021 року 
 

7. Контроль за виконанням покласти на Головне управління ДСНС 

України у Чернігівській області. 

 

 

 Заступник голови комісії                                                            Сергій БОЛДИРЕВ 

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 

mailto:firechrn@ic.com.ua

