СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
89300, м. Свалява, пл. Головна,1, тел.2-11-55, 2-11-88, 2-12-98 факс

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної державної
адміністрації
О.А. Дідович
“____” лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №2
засідання комісії
«19» лютого 2015 року

Головував –

м. Свалява

перший заступник голови державної адміністрації,
перший заступник голови комісії Русин В.П.

Присутні – Гойс І.І. – заступник голови комісії,Токарський І.І., Раточка
І.Ю., Бубняк Л.М., Івашкович В.В., Прожегач Р.В., Белла
І.Е. Соломко О.О. Шелеп Н.А., Черненко С.І.
Запрошені – Тарасов А.В., Сай І.І.

Порядок денний:
І. Про стан виконання заходів щодо накопичення матеріальнотехнічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру (Бака О.В.)
На сьогодні, питання створення і використання матеріальних резервів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308, від 09
січня 2014 року №11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного
захисту” якою затверджено відповідний порядок.
У відповідності із зазначеною постановою Уряду, в районі розроблено Програму
створення та накопичення районного резерву матеріально-технічних засобів на 2015-2019 роки,
яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації 17.03.2015 № 80.
Направлено проект рішення програми на розгляд сесії районної ради.
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Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з даного питання взяти до уваги.
2.
Головному
райдержадміністрації.

спеціалісту

з

питань

цивільного

захисту

апарату

2.1. Здійснити підготовку необхідних матеріалів для надання райдержадміністрації,
щодо виділення у 2016 році необхідних коштів для придбання матеріально-технічних засобів
районного резерву, згідно затвердженої програми.
Термін: до кінця 2016 року
2.2. Продовжити контроль за станом виконання заходів на території району, щодо
накопичення, поновлення та використання матеріально-технічних резервів для ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Термін: постійно
3.
Виконкома місцевих рад:
3.1 Продовжити заходи із накопичення матеріально-технічних засобів місцевих
резервів.
3.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням заходів, пов’язаних із
накопиченням матеріально-технічних засобів місцевих резервів.
3.3. Забезпечити належне використання фінансових та матеріально-технічних резервів
для проведення запобіжних заходів, аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги
постраждалому населенню. Не допускати випадків їх нецільового використання.
3.4. У випадку використання матеріальних цінностей місцевих резервів – оперативно
вживати заходів щодо поновлення обсягів накопичення.
Термін: постійно
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:
4.1. Передбачити на 2016 рік кошти на закупівлю матеріально-технічних засобів
районного резерву в обсязі передбаченому районною програмою.
Термін: до кінця 2016 року
5. Контроль за станом виконання рішення комісії з даного питання покласти на
головного спеціаліста з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації.

ІІ. Про стан підготовки керівного складу району і фахівців з питань
цивільного захисту___
(Токарський І.І.)
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги.
2. Виконкоми місцевих рад,
відділ організаційно кадрової роботи апарату
райдержадміністрації; відділ охорони здоров’я; відділ культури; відділ освіти і науки
райдержадміністрації, Свалявському відділенню поліції Мукачівського відділу поліції
ГУНП в Закарпатській області, Мукачівському міжрайонному відділу управління
Служби безпеки України в Закарпатській області, районному відділу управління
ДСНС України в Закарпатській області:
2.1. Продовжити, відповідно до компетенції, проведення роз’яснювальної роботи з
населенням, учнями та працівниками навчальних та навчально-виховних закладів, закладів
охорони здоров'я, місць масового скупчення (перебування) людей, інших бюджетних установ
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щодо необхідності посилення заходів безпеки, порядку дій
на
випадок
виникнення
терористичної загрози, виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, поведінка
яких викликає підозру і порядку дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,
природного, воєнного та соціального характеру.
3. Виконкоми місцевих рад:
3.1. Організувати проведення на підвідомчій адміністративній території проведення
перевірок локальних, спеціальних та об’єктових систем оповіщення із практичним запуском
наявних електросирен та гучномовців. Результати перевірок оформити відповідним актом.
3.2. Надати головному спеціалісту з питань цивільного захисту апарату
райдержадміністрації перелік систем оповіщення, які виявились непрацездатними (виведені з
ладу, знеструмлені тощо).
Термін: 01 березня 2016 року
4. Контроль за виконанням рішень районної комісії з даного питання покласти на
управління ДСНС України у Закарпатській області (Токарський І.І..), та головного спеціаліста з
питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації (Бака О.В..) у межах компетенції.

ІІІ. Про затвердження паспорту ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на території Свалявського району
(Тарасов А.В.)
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги.
2. Затвердити Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території
Свалявського району (додається).
3. Районному відділу Управління ДСНС України у Закарпатській області:
3.1. Продовжити роботу щодо щорічного уточнення Паспорту ризику виникнення НС на
території Свалявського району.
Термін: постійно
3.2. Забезпечити висвітлення та систематичне оновлення (коригування) Паспорту ризику
виникнення надзвичайних ситуацій на території Свалявського району на відомчій Web-сторінці
Термін: постійно
3.3. Забезпечити надання зацікавленим установам та організаціям району розширену
інформацію з питань, які висвітлюються у Паспорті ризику виникнення надзвичайних ситуацій
на території Свалявського району.
Термін: постійно
4. Районному відділу Управління ДСНС України у Закарпатській області,
головному спеціалісту з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації:
4.1. Забезпечити практичне використання Паспорту при розробці плануючих документів
з питань цивільного захисту, розробленні запобіжних заходів та при здійсненні аналізу щодо
загрози виникнення надзвичайних ситуацій.
Термін: постійно при розробці відповідних
документів
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на Районний
відділ управління ДСНС України у Закарпатській області
(Токарський І.І.).
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ІV. Про організацію заходів з очищення зливових каналізаційних та
дренажних систем населених пунктів, водовідвідних та меліоративних
каналів, русел малих річок для забезпечення водовідведення (Івашкович
В.В., Раточка І.Ю.).
Заслухавши інформацію з даного питання, з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до відома.
2. Виконкомам місцевих рад:
2.1. Забезпечити проведення заходів щодо очистки кюветів, придорожніх канав,
містків, водопропускних труб, інших об’єктів систем водовідведення та забезпечити їх
готовність до пропуску паводкових вод.
Термін: квітень 2016 року
3. Районному комунальному підприємству водопостачання та водовідведення,
виконкомам місцевих рад:
3.1. Регулярно здійснювати заходи щодо забезпечення проведення робіт з розчищення
та утримання в належному стані зливової (господарсько-побутової) каналізації в межах
населених пунктів.
Термін: постійно
4. Свалявській дільниці гірських річок Мукачівського міжрайонного управління
водного господарства спільно з виконкомами місцевих рад:
4.1 Продовжити у поточному році роботу по реалізації заходів „Регіональної програми
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006-2016
роки” щодо виконання робіт із очистки меліоративних каналів та потічків, виконання яких
утворює сприятливі умови безаварійного пропуску паводків.
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на Свалявську
дільницю гірських річок Мукачівського міжрайонного управління водного господарства (
Раточка І.Ю.) та сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації (Івашкович В.В.).

V. Про протипожежний захист лісів та сільськогосподарських угідь
району у протипожежний період (Дуфинець О.О., Ловга І.М.)
Заслухавши інформації виступаючих з даного питання, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до відома.
2. Затвердити „План заходів із попередження, виявлення, гасіння лісових пожеж і
зниження їх наслідків у пожежонебезпечний період 2016 року” (додається).
3.
Державному підприємству „Свалявське лісове господарство” , філії
„Свалявське лісове агропромислове господарство”:
3.1. Забезпечити виконання у повному обсязі вимог „Правил пожежної безпеки в лісах”.
3.2. Привести у належний стан техніку, що залучається для гасіння лісових пожеж у
відповідність до затверджених мобілізаційних планів.
3.3. Визначити місця зосередження та зберігання пожежного інвентарю, первинних
засобів пожежегасіння, ранцевих оприскувачів, з метою їх оперативного використання для
гасіння пожеж. Забезпечити бригади, що призначені для гасіння лісових пожеж, достатньою
кількістю пожежного інвентарю, первинних засобів пожежегасіння, засобами зв’язку.
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3.4.
З
метою
оперативного опрацювання інформації про пожежі та
прийняття заходів з їх гасіння, забезпечити цілодобове чергування персоналу на підвідомчих
дільницях у пожежонебезпечний період 2016 року.
3.5. Опрацювати питання взаємодії та практичних дій сил і засобів, що залучаються
згідно з мобілізаційними планами ліквідації великих лісових пожеж до їх гасіння.
3.6. Підготувати та випустити малоформатної друкованої продукції на протипожежну
тематику, організувати її розповсюдження серед населення.
3.7. Перевірити стан забезпечення запасу картографічних матеріалів на лісові масиви із
поділом на квартали для належної організації управління наявними силами під час організації
гасіння великих лісових пожеж.
3.8. Інформувати районний відділ управління ДСНС України в Закарпатській області
щодо готовності лісофондоутримувачів району до локалізації і ліквідації надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із лісовими пожежами.
Термін: щомісячно до 25-го числа,
упродовж пожежонебезпечного періоду
2016 року
3.9. Рекомендувати звернутися до Закарпатського обласного центру з гідрометеорології
щодо включення лісофондоутримувачів до схеми розповсюдження передачі штормової
інформації.
3.10. Регулярно проводити перевірку готовності особового складу до дій у
надзвичайних умовах, наявності резервного палива, засобів пожежогасіння та технічного стану
автотранспорту. При необхідності наявні сили і засоби приводити у стан підвищеної готовності.
Термін:
постійно
пожежонебезпечного періоду

упродовж

4. Районному відділу управління ДСНС України в Закарпатській області:
4.1. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання заходів із попередження,
виявлення, гасіння лісових пожеж.
Термін: щомісячно до 30-го числа,
упродовж пожежонебезпечного періоду
2016 року
4.2.Систематично проводити перевірки стану підготовки до пожежонебезпечного
періоду 2016 року лісогосподарських та інших підприємств, що мають у своєму віданні ліси.
Про результати проведених перевірок поінформувати комісію.
Термін: постійно упродовж пожежонебезпечного періоду
5.
Головному
райдержадміністрації:

спеціалісту

з

питань

цивільного

захисту

апарату

5.1. Уточнити план евакуації населення району, стан готовності пунктів евакуації
населення на випадок можливого його відселення.
Термін: до 30 квітня 2016 року
6. Виконкомам місцевих рад спільно з
заходів щодо:

лісофондоутримувачам району вжити

захисту населених пунктів, розташованих у лісових масивах та поблизу них, зокрема
проведення розчищення від сухої трави та чагарників ділянок місцевості, що прилягають до
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лісів, сільгоспугідь та поновлення на них захисних
попередження розповсюдження вогню;

мінералізованих

смуг

для

заборони випалювання стерні, бур’янів, смітників, сухої трави тощо;
обмеження, у період високого ступеню пожежної небезпеки, проведення масових
заходів поблизу лісових масивів, місць збирання і зберігання врожаю;
уточнення порядку використання резервів пально-мастильних матеріалів, підвозу
питної води, харчування та проживання особового складу, що залучається до гасіння пожеж.
Поновлення резерву пально-мастильних матеріалів та інших ресурсів, необхідних для
здійснення зазначених заходів.
Термін: невідкладно
7. Виконкомам місцевих рад спільно з
райвідділом УМВС України в Закарпатській області:

лісофондоутримувачам району,

7.1. Вжити заходів щодо заборони у період високого ступеню пожежної небезпеки,
в’їзду до лісових масивів району транспортних засобів та недопущення їх стоянок уздовж
лісонасаджень.
7.2. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху у районах
виникнення масштабних лісових пожеж та під час проведення евакуаційних заходів.
7.3. Забезпечити супровід колон техніки, що прямує до місця надзвичайної ситуації,
функціонування особливого режиму пересування техніки, безпеку пішоходів та ізоляцію
районів надзвичайної ситуації.
Термін: у разі необхідності упродовж
пожеженебезпечного періоду
8. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
8.1. Організувати вивчення правил пожежної безпеки та відпрацювання практичних дій
на випадок виникнення пожеж під час проведення занять з безпеки життєдіяльності із
залученням фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій. Забезпечити систематичне
проведення у закладах освіти відповідних лекцій, семінарів та бесід.
Термін: до завершення навчального періоду
2015-2016 років
9. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на районний
відділ управління ДСНС України в Закарпатській області (Токарський І.І.).

VІ. Про основні заходи щодо попередження пожеж, аварій та інших
надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі, травмування людей на них в
населених пунктах і на об’єктах економіки району у 2016 році
(Токарський І.І.).
Заслухавши інформацію доповідача із даного питання, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1.

Інформацію виступаючого з даного питання взяти до відома.

2. Затвердити „Основні заходи щодо попередження пожеж, аварій та інших
надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі, травмування людей на них в населених пунктах
і на об’єктах економіки Свалявського району у 2016 році” (додаються).
3. Районному відділу управління ДСНС України в Закарпатській області:
3.1. Довести до визначених виконавців „Основні заходи щодо попередження пожеж,
аварій, інших надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі і травмування людей на них в
населених пунктах та на об’єктах економіки району у 2016 році.
Термін: квітень 2016 року
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4. Виконкомам місцевих рад:
4.1. Рекомендувати здійснити фінансування заходів щодо утримання і функціонування
підрозділів місцевої пожежної охорони.
4.2. Визначити спільно з керівниками підприємств, установ, організацій конкретні
завдання щодо виконання заходів пожежної безпеки кожним органом управління, кожною
службою, кожною посадовою особою, здійснювати їх постійний аналіз та моніторинг, давати
їхнім діям чи бездіяльності об’єктивну оцінку.
4.3. Організувати та здійснити комплекс профілактичних заходів щодо забезпечення
протипожежного захисту об’єктів, незалежно від форм власності, особливо об’єктів освіти і
науки, охорони здоров’я, культури і мистецтва, а також інших об’єктів з масовим перебуванням
людей.
Термін: протягом року
4.4. Спільно з райвідділом управління ДСНС України в Закарпатській області
вирішити питання облаштування у населених пунктах району під’їздів до природних водо
джерел (будівництва пірсів) для забору води пожежно-рятувальними автомобілями.
Термін: протягом року
5. Районному відділу управління ДСНС України в Закарпатській області,
виконкомам місцевих рад:
5.1. Із залученням депутатів місцевих рад, представників соціальних служб, сфери
охорони здоров’я, житлово-комунальних установ, міліції провести спільні рейди та пожежнопрофілактичні огляди житла самотніх осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних та
неблагонадійних сімей і громадян, які потребують соціальної підтримки.
Термін: травень–жовтень 2016 року
6. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на районний
відділ управління ДСНС України в Закарпатській області (Токарський І.І.).

Перший заступник голови райдержадміністрації,
Перший заступник голови комісії

В.П. Русин

Заступник голови райдержадміністрації,
Заступник голови комісії

І.І. Гойс

Секретар комісії

О.В. Бака

