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ПРОТОКОЛ № /
засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

0 0  (Л&Р'ЇУ СЪр 2019 року м. Гайсин

Головував: Несвятий С.М., заступник голови райдержадміністрації.

Присутні: члени районної комісії (за списком), запрошені (за окремим 
списком).

І. Щодо аналізу роботи районної комісії з питань ТЕБ та НС 
Гайсинської районної державної адміністрації за 2018 рік та виконання її 
рішень.

(НЕСВЯТИЙ С.М.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 
вирішила:

1 .Інформацію заступника голови районної державної адміністрації, 
заступника голови комісії НЕСВЯТОГО С.М. взяти до відома.

II. Про затвердження Комплексного плану організаційних та 
практичних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і 
паводків у 2019 році на території Гайсинського району.

(КОЛІБАБЧУК І.К.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1 .Інформацію начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації КОЛІБАБЧУКА
І.К. взяти до відома.
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2. Затвердити Комплексний план організаційних та практичних заходів 
щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2019 році на 
території Гайсинського району, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ цивільного 
захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації (КОЛІБАБЧУК І.К.) та Гайсинський районний сектор 
Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (МОРОЗ В.О.).

III. Про затвердження складу районного оперативного штабу для 
реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
з пропуском весняного паводку, повені та льодоходу у 2019 році.

(НЕСВЯТИЙ С.М.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1.Інформацію заступника голови районної державної адміністрації, 
заступника голови комісії НЕСВЯТОГО С.М. взяти до відома.

2. Затвердити склад районного оперативного штабу для реагування при 
загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском 
весняного паводку, повені та льодоходу у 2019 році, що додається.

IV. Про затвердження Комплексного плану заходів по попередженню 
захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними 
інфекціями населення Гайсинського району на 2019-2023 роки.

(ШМАЛІЙ В.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1 .Інформацію епідеміолога КНП «Гайсинська центральна районна лікарня 
Гайсинської районної ради» ШМАЛІЯ В.В. взяти до відома.

2. Затвердити Комплексний план заходів по попередженню захворюваності 
грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями населення 
Гайсинського району на 2019-2023 роки, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на головного лікаря 
КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської районної ради» 
(КОХАН І.В.)



з

V. Про необхідність створення МПК (місцевої пожежної команди) та 
добровільних пожежних дружин (команд) в сільських населених пунктах 
Гайсинського району.

(ЛОЗОВИЙ Р.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Інформацію провідного фахівця Гайсинського районного сектору 
Головного управління ДСНС України у Вінницькій області ЛОЗОВОГО Р.В. 
взяти до відома.

2. Сільським головам, 10-ДПРЧ м. Гайсин (МУДРАК М.Д.) провести 
аналіз стану забезпечення пожежної безпеки та раціонально визначити 
необхідну кількість та місце дислокації підрозділів місцевої пожежної команди 
із урахуванням віддаленості населених пунктів від пожежно-рятувальних 
підрозділів ДСНС.

Термін виконання: до 01 вересня 2019 року

3. Сільським головам передбачити в бюджеті на 2019-2020 роки 
необхідний обсяг коштів для створення та утримання підрозділів МПК.

Термін виконання: до 01 вересня 2019 року

4. Лад. Хутірському, Кущинецькому, Кунянському, Семирічанському, 
Жерденівкому сільським головам, на балансі яких знаходяться підрозділи 
місцевих пожежних команд, організувати цілодобове чергування особового 
складу на пожежних автомобілях та забезпечити усім необхідним майном та 
обладнанням.

Термін виконання: до 01 вересня 2019 року

5. Краснопільському, Гранівському, Зятківцькому сільським головам 
створити в 2019 році підрозділи МПК та організувати їх роботу згідно з чинним 
законодавством.

Термін виконання: до 01 вересня 2019 року

6. Керівникам сільськогосподарських підприємств сіл Кузьминці, 
Мітлинці, Михайлівка, Митків, Кіблич, Чечелівка, Харпачка, на балансі яких 
залишилися пожежні автомобілі з обладнанням та приміщення пожежних депо 
з майном, передати їх на баланс сільських рад або організувати цілодобове 
чергування особового складу членів ДПД на пожежних автомобілях та 
забезпечити усім необхідним майном та обладнанням.



Термін виконання: до 01 вересня 2019 року
7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на районний сектор 

Головного Управління ДСНС України у Вінницькій області (МОРОЗ В.О.)

VI. Про стан пожежної та техногенної безпеки об’єктів державної і 
приватної власності та житлового сектору Гайсинського району.

(ЛОЗОВИЙ Р.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Інформацію провідного фахівця Гайсинського районного сектору 
Головного управління ДСНС України у Вінницькій області ЛОЗОВОГО Р.В. 
взяти до відома.

2. Міському та сільським головам, КП «Гайсинська ЖЕК» (НОВІЦЬКИЙ
О.С.) :

2.1. Організувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті 
та громадських місцях.

Термін виконання: травень-червень 2019 року

2.2. Організувати та провести ремонт несправних пожежних водоймищ, які 
розміщені на території підвідомчих об’єктів житлового фонду, забезпечити 
спеціальними покажчиками їх місце розташування.

Термін виконання: червень 2019 року

2.3. Забезпечити очищення горищних та підвальних приміщень, сходових 
клітинок житлових будинків від всіляких матеріалів та відходів.

Термін виконання: травень 2019 року

2.4. Провести ремонт на підвідомчих об’єктах житлового фонду силової та 
освітлювальної електромережі.

Термін виконання: червень 2019 року

2.5. Організувати виготовлення та розміщення в багатоповерхових 
житлових будинках табличок із попереджувальними написами про заходи 
пожежної безпеки.

Термін виконання: травень 2019 року



2.6. Взяти на облік усі будинки з багатодітними сім’ями, одинокими 
людьми похилого віку, осіб, що зловживають спиртними напоями та провести 
роз’яснювальну роботу по правилам пожежної безпеки під розпис.

Термін виконання: постійно

2.7. На засіданні виконавчих комітетів сільських рад вирішити питання 
про надання допомоги одиноким пристарілим громадянам в ремонті приладів 
пічного опалення та електропроводки у їх помешканнях.

Термін виконання: протягом року

2.8. Встановити стенди та плакати на протипожежну тематику.

Термін виконання: травень 2019 року

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на Гайсинський 
районний сектор Головного управління ДСНС України у Вінницькій області 
(МОРОЗ В.О.).

VII. Про попередження виникнення загибелі громадян на водних 
об’єктах Гайсинського району.

(ЛОЗОВИЙ Р.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Інформацію провідного фахівця Гайсинського районного сектору 
Головного управління ДСНС України у Вінницькій області ЛОЗОВОГО Р.В. 
взяти до відома.

2. Міському та сільським головам, керівникам баз відпочинку с. Степашки, 
які мають в користуванні водні об’єкти, ДПРЧ -  10 м. Гайсин (МУДРАК М.Д.):

2.1. Провести розрахунки необхідного обсягу коштів для забезпечення 
створення та утримання місць безпечного відпочинку громадян на воді.

Термін виконання: до початку купального сезону

2.2. Передбачити в бюджетах на 2019-2020 роки необхідний обсяг 
фінансування для створення та утримання місць відпочинку громадян на 
водних об’єктах, які б відповідали вимогам чинного законодавства.

Через засоби масової інформації широко проводити інформаційно- 
роз’яснювальна роботу щодо правил поведінки на воді і льоду.

Термін виконання: постійно



2.3. Провести обстеження підводної частини дна акваторії 
підпорядкованих водних об’єктів.

Термін виконання: до початку купального сезону

2.4. Обладнати та утримувати відомчі рятувальні пости.

Термін виконання: до початку купального сезону

2.5. Заборонити купання на водних об’єктах при відсутності рятувального 
поста.

Термін виконання: постійно

2.6. Не допускати до роботи на посадах матросів -  рятувальників осіб, які 
не пройшли спеціальної підготовки і не мають свідоцтв про її проведення.

Термін виконання: постійно

2.7. Територію водного об’єкту обладнувати та розміщати на видному 
місці стендами та плакатами з матеріалами щодо попередження нещасних 
випадків на воді.

Термін виконання: постійно

2.8. Забороняти купання дітей в акваторії, де швидкість течії перевищує 
0,2 м/с.

Термін виконання: постійно

2.9. Місця купання дітей обладнати поплавковою огорожею.

Термін виконання: постійно

2.10. Проводити інструктажі з правил поведінки на воді.

Термін виконання: постійно

2.11. На водних об’єктах обладнати учбові пункти для навчання дітей, які 
не вміють плавати.

Термін виконання: постійно



2.12. Небезпечні місця для купання позначити буями з надписом 
«НЕБЕЗПЕЧНО».

Термін виконання: постійно

2.13. Біля водоймищ, які не пристосовані для купання людей, встановити 
попереджувальні знаки про заборону купання «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО».

Термін виконання: постійно

2.14. Провести роботу щодо виявлення та взяття на облік всіх існуючих 
місць масового відпочинку людей на водних об’єктах.

Термін виконання: постійно

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на Гайсинський 
районний сектор Головного управління ДСНС України у Вінницькій області 
(МОРОЗ В.О.).

Заступник голови районної •• • • ••• державної адміністрації,
заступник голови комісії

Начальник відділу цивільного 
захисту, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами райдержадміністрації

Сергій НЕСВЯТИЙ


