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П Р И С У Т Н 1:

персональний склад члешв KoMicii',
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про стан оргашзащ!' безпечних умов вщпочинку та оздоровления
населения, пщготовки м 1сць масового вщпочинку населения Запор 1зькоТ
облает! на водних об’ектах до прийняття вщпочиваючих та забезпечення
безпечно1 експлуатац1¥ 3aco6iB розваги у лггнш пер1од 2018 року

Доповщач:

заступник начальника Головного управлшня i3 запоб1гання
надзвичайним ситуац1ям ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зьюй
облает!
Назаров Олександр Георгшович

Сп 1 вдопов 1 дач:

заступник директора Департаменту - начальник управлшня
пращ та зайнятосп Департаменту сощального захисту
населения Запор1зько1 оолдержадм1н1страцп
Разуваева Грина Володимир1вна

Сп1вдоповщач:

заступник начальника Головного управлшня
Держпродспоживслужби в Запор1зькш облает!
Дегтяренко Ceprifi Сергшович

В1дпов1дно до «Порядку обл1ку мюць масового вщпочинку населения на
водних об’ектах», затвердженому постановою Кабшету MimcTpiB Украши вщ
06.03.2002 № 264 та наказу MB С Укра’ш и вщ 10.04.2017 № 301 «Про
затвердження Правил охорони життя людей на водних об’ектах Укра'ши»,
MicneBi органи виконавчо 1 влади та органи мюцевого самоврядування з метою
забезпечення охорони життя людей на водних об'ектах Укра’ш и щороку до
1 квггня подають затверджеш мюцевими ком1с1ями з питань техногенно-
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еколопчиоУ безпеки та надзвичайних ситуацш иерелжи визначених мюць
масового вщпочинку людей на водних об’ектах територ1апьним органам
Державно!' служби Украши з надзвичайних ситуацш.
Станом на 10.05.2018 к о м ья м и з питань ТЕБ та НС м. Запор1жжя та
Запор1зького району затверджено перелши визначених мюць масового
вщпочинку
людей.
Розпорядженнями
пш в
райдержадмшютрацш
Приазовського, Вшьнянського, Приморського та К-Дншровського райошв,
м1ських гсшв м1ст Бердянська, Енергодара, голови Киршпвсько1 селищно '1 ради
також затверджено перелши визначених мюць масового вщпочинку людей на
водних об’ектах. До Головного управлшня не надходило жодних розпоряджень
по закршленню мюць масового вщпочинку на водних об’ектах Бердянського,
Яким1вського та Васшпвського райошв.
На територн Запор1зькоУ области визначено 396 мюць масового
вщпочинку людей на водних об’ектах. Вщповщно до Критернв, за якими
оцшюеться ступ1нь ризику вщ провадження господарськоУ д1яльност1 та
визначаеться перюдичнють здшснення планових заход1в державного нагляду,
до високого ступеню ризику вщносяться 19 суб’екпв господарськоУ д1яльност1,
яю перев1ряються 1 раз на два роки.
Пщ час здшснення планових та позапланових перев!рок дитячих
оздоровчих заклад!в та заклад1в оздоровления, особливу буде звернено на:
стан електрогосподарства;
шляхи евакуащУ при виникненш пожежц
наявшсть та стан утримання систем протипожежного захисту;
наявнють та стан утримання первинних засоб1в пожежогасшня;
стан вогнезахисного покриття буд1вельних конструкцш;
наявшсть
та
стан
утримання
внутр1шнього
та
зовшшнього
протипожежного водопостачання;
наявнють та стан утримання блискавкозахисту;
наявшсть та комплектащю рятувального поста;
проведения обстеження дна акваторп пляжу;
наявшсть та стан пщготовки матрос1в-рятувальнишв.
На виконання закошв Украши «Про осв!ту», «Про загальну середню
освггу», «Про дошкшьну осв1ту», «Про професшно-техшчну ocBiTy», «Про
забезпечення саштарного та епщем 1 чного благополуччя населения» та
вщповщно до Положения про Державну службу Украши з питань безпечност!
харчових продукпв та захисту споживачлв, затвердженого постановою Кабшету
MiHicTpiB Украши вщ 02.09.2015 № 667, з метою оргашзаци та належного
проведения
лггным
оздоровчоУ
кампанп
2018
року
ГУ
Держпродспоживслужби в Запор1зькш облаей проведена певна оргашзацшна
та саштарно-просв1тня робота.
Питания оргашзаци та проведения пщготовки до лггньоУ оздоровчоУ
кампанп 2018 року неодноразово заслуховувались на засщаннях оперативного
регюнального штабу з координащУ оздоровчоУ кампанп в Запор1зькш облает!,
Регюнальнш рад1 по координуванню туристичноУ та курортноУ д1яльност1, на
ВсеукраУнських нарадах,
нарадах з кер1вниками райдержадмшютрацш,
головами територ1альних об’еднаних громад та защкавлених вщомств.
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За ш1щативою ГУ
Держпродспоживслужби в Запор1зьюй обласп
проведен! наради, семшари та колепУ з управлшнями та вщдшами осв1ти, з
кер1вниками заклад1в оздоровления та вщпочинку, суб’ектами господарювання,
яю надають послуги по оргашзаци вщпочинку, оздоровления, харчування,
медичного забезпечення щодо питань шдготовки до л1тнього оздоровчого
сезону 2018 року та забезпечення дотримання належних умов перебування
дорослого та дитячого населения у закладах оздоровления та вщпочинку на
територп область
Розпочата робота з перев 1 рки готовност1 до вщкриття оздоровчих
заклад1в для дорослих за зверненнями суб’екпв господарювання, участь у
комюшнш po6oTi.
Здшснюються планов! та комюшш перев1рки суб’екпв господарювання
у сфер 1 питно1 води та питного водоиостачання, за результатами проведения
яких на адресу кер1вниюв пщприемств, що забезпечують питие водопостачання
населених пунктов,
будуть надаш пропозицп щодо усунення виявлених
недолш в та прийняття вщповщних заход1в реагування.
ГУ Держпродспоживслужби в Запор1зькш областо та його структурними
шдроздшами проводиться роз’яснювальна робота з суб’ектами господарювання
щодо проведения обов’язкового виробничого лабораторного контролю при
виробництв1 готово! продукцн, нашвфабрикатов, змив1в з об’ектов довюлля i
обладнання та якосто й безпечносто питноУ води.
Незважаючи на те, що влаштування деяких дшянок узбережжя водних
об’ектов взагаш не передбачаеться можливим (це можуть бути дшянки скщцв
промислових та госп-фекальних стоюв, неочищених ливневих стоив, яю
можуть використовуватися для випасу, е осередком природного вогнища
лептосшрозу тощо), населения иродовжуе використовувати таю рекреацшш
зони, як мюця неоргашзованого масового вщпочинку для купания, спорту та
риболовства.
У 2018 рощ загострилася ещдем1чна ситуащя по захворюваносто на rocTpi
кишков1 шфекци дтоей оргашзованих колектив1в. Зареестровано 5 cnanaxie
гостроУ кишковоУ шфекци, пщ час яких постраждало 36 дггей вжом до 17 роюв.
Тшьки за останнш мюяць спалахи та rpynoBi захворювання зареестроваш в
дошюльних i навчальних закладах OpixiBCbKoro, Вшьнянського, Токмацького
райошв, у м1стах Запор1жжя та Бердянськ. Кшьюсть захворших по одному
закладу досягала 7-10 дггей.
По
кожному
спалаху
гостроУ
кишковоУ
шфекщУ
ГУ
Держпродспоживслужби в Запоргзькш облает! проводило розелщування
причин i умов, що призвели до виникнення ешдем1чного неблагополуччя, та
перев1рки заклад1в на вщповщшеть вимогам ддачого законодавства. За i'x
висновками, для виникнення ешдем1чного неблагополуччя в оргашзованих
дитячих колективах,
були наявш Bci передумови. Виявлялись численш
порушення саштарного законодавства та законодавства у сфер1 безпечносто та
окремих показниюв якосто харчових продуктов, а саме:
порушення у водозабезпеченш та оргашзаци питного режиму;
грубе порушення технологи приготування страв;
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несвоечасне
проведения
кшпбрування
вимлрювальних
прилад1в
(термометр1в для холодильного обладнання). недотримання строюв та
температурного режиму збер!гання продукпв;
використання заборонених страв для вживання д1тьми;
порушення дезшфекцшного режиму;
невпорядковашсть
проходження
обов’язкового
профшактичного
медичного огляду сшвроб1тниюв закладу;
вщсутшсть умов для дотримання правил особисто ’1 п л ен и персоналом.
Майже в ycix випадках при виникненш спалаху лабораторно
шдтверджувалася розповсюдженють збудника у зовшшньому середовииц, що
не виключапо передачу шфекци через руки, посуд, предмети побуту, вторинно
забруднеш харчов1 продукта, емкост1 для питноУ води тощо.
Така ситуащя ставить загрозу ешдем1чному благополуччю при
функцюнуванш лггшх пришкшьних табор 1 в.
Населения Запор1зько\' област 1 шформуеться про шдготовку оздоровчих
заклад1в щодо
питань забезпечення саштарно-ешдем1чного благополуччя
шляхом вистушв на телебаченш, публжащях в 3MI та штернет-виданнях.
Постшно проводиться роз’яснювальна робота суб’ектам господарювання та
вщомствами щодо порядку вщкриття заклад! в оздоровления та вщпочинку у
2018 рощ.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1.
Г оловам райдержадмшютрацш:
1) забезпечити виконання заход!в щодо забезпечення шдготовки та
проведения л 1 тньо 1 оздоровчо '1 компанп вщповщно до розпорядження голови
Запор1зько1 обласно 1 державно!' адмшютращУ вщ 20.10.2016 № 609 «Про
затвердження Заход1в щодо забезпечення шдготовки та проведения л1тшх
оздоровчих кампанш на 2016-2020 роки»;
Термш: травень 2018 року

2)
створити робоч1 групи/KOMicii' з проведения мошторингу
функщонування та обстеження готовност1 санаторно- курортних, туристичнорекреацшних заклад1в до робота в лггнш перюд, включивши до Тх складу
представниюв Держпродспоживслужби, ДСНС, оргашв державного техшчного,
арх1тектурного нагляд1в;
Термш: травень 2018 року

3) оргашзувати контроль за належним утриманням систем та об’екпв
централ!зованого питного водопостачання, водовщведення, поводження з
вщходами, станом оздоровчих заклад1в та мюць масового вщпочинку населения
на вод1, залучивши до робочих груп представниюв ГУ Держпродспоживслужби
в Запор1зькш областц
Терм1н - протягом л и т о г о перюду 2018 року

4) провести наради з кер1вниками пщприемств, установ, оргашзацш,
незалежно вщ форм власноей, яю мають оздоровч1 заклади бшя води, водш
станщ!, причали, пляж1, мюця масового вщпочинку людей щодо виконання
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заход1в, спрямованих на дотримання безпеки людей, недопущения побутового
та виробничого травматизму.
Термш - до 30.05.2018

2.
Головам Яким1всько1, Приморсько!', Приазовсько 1 , Бердянсько 1
райдержадмшютрацш:
1) вжити д1евих заход1в щодо забезпечення питною водою гарантовано 1'
якост1 оздоровчих заклад1в в лггнш оздоровчий сезон 2018 року;
Терм1н - протягом лггнього перюду 2018 року

2)
оргашзувати та забезпечити проведения утшнзаци харчових
в 1 дход 1 в оздоровчими закладами вщповщно до вимог чинного законодавства.
Термш - протягом лггнього перюду 2018 року

3. Рекомендувати мюьким головам м1ст Запор1жжя, Енергодар,
Бердянськ, головам об’еднаних територ1альних громад, на територп яких
розташоваш мюця массового вщпочинку людей на водних об’ектах,
забезпечити виконання пункту 1 цього р 1 шення.
4. Головному управлшню ДСНС У кра'ши у Запор1зькш област 1
встановити суворий контроль за дотриманням наказу МНС УкраУни вщ
03.12.2001 № 272 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних
об’ектах У кра'ши».
Термш - протягом 2018 року

5.
Рекомендувати Головному управлшню Держпродспоживслужби в
Запор1зькш области
1) взяти участь у робот1 комюш щодо перев1рок стану готовност1
оздоровчих заклад1в, об’ект1в водопостачання, мюць масового вщпочинку
населения на водних об’ектах в л1тн1й оздоровчий сезон 2018 року;
Термш - у зазначеш термши

2) вщповщно до чинного законодавства зд1йснювати заходи Державного
нагляду (контролю) за дотриманням суб’ектами господарювання саштарного
законодавства, безпечноси та якосп харчових продукт1в, захисту споживач1в у
сфер1 туризму та курорт1в в л1тн1й оздоровчий сезон;
Термш - протягом л1тнього перюду 2018 року

3) прийняти участь в проведенш з власниками та кер1вниками заклад1в
оздоровления та вщпочинку, орган1заторами харчування, медичними
прац 1 вниками консультант, семшар1в, нарад щодо порядку в1дкриття заклад1в
оздоровления та в1дпочинку у 2018 рощ.
Термш - у зазначеш термши

6.
Департаменту охорони здоров’я облдержадмшютращ! забезпечити
своечасне шформування ГУ Держпродспоживслужби в Запор1зькш област1 про
випадки гострих кишкових шфекцшних захворювань, харчових отруень тощо.
Термш - протягом 2018 року

7.
Рекомендувати ГУ Держпродспоживслужби в Запор1зькш обласп
та ДУ «Запор1зький ОЛЦ МОЗ У кра'ши»:
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1) оргашзувати своечасне проведения розслщувань гострих кишкових
шфекцш, харчових отруень та взаемошформування;
TepMiH - протягом 2018 року

2) забезпечити через засоби масовсн шформацп постшне шформування
населения щодо заход1в з профшактики ГК1, харчових отруень.
Терм1н - протягом 2018 року

8. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу
письмово пошформувати ceicpeTapiaT KoMiciT.
Термш виконання-до 31.12.2018

Piniemra KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii враховаш.
2 . Про облаштування об’ испв пщвищено1 небезпеки Запор1зько1
област1
системами
раннього
виявлення
загрози
иадзвичайио! ситуацн та оповнцення у pa3i н виникнення

Доповщач:

виникнення

заступник начальника Головного управлшня i3
запоб1гання надзвичайним ситуацшм ГУ ДСНС Украши у
Запор1зьюй облает!
Назаров Олександр Георпйович

В1дпов1дно до стати 53 Кодексу цившьного захисту Украши на об’ектах
п 1 двищено 1 небезпеки з метою своечасного виявлення на них загрози
виникнення надзвичайних ситуацш та здшенення оповщення персоналу та
населения, яке потрапляе в зону можливого ураження, створюються та
функцюнують автоматизоваш системи раннього виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацш та оповщення населения у pa3i ix виникнення.
Порядок розробки проектно '1 документащ 1 , монтажу та прийняття в
експлуатащю систем раннього виявлення надзвичайних ситуацш та оповщення
населения у pa3i ix виникнення зазначено у ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизоваш
системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацш та
оповщ ення населения» та у Стандарт СОУ МНС 75.2-00013528-003:2011
«Безпека у надзвичайних ситуащях Автоматизоваш системи раннього
виявлення надзвичайних ситуацш та оповщення. Типи й загальш техшчш
вимоги».
В оперативно-координацшному центр1 ГУ ДСНС УкраУни у 3anopi3bKifi
облает! встановлено пульт центраизованого сиостереження, ирограмне
забезпечення якого передбачае виконання таких функщй:
приймання та обробку 1нформаци вщ пульта централ1зованого
мон1торингу про спрацьовування р1зномаштних систем безиеки;
надання 1 нформац 1'1 про захищеш об’екти (ix м1сцезнаходження, адреси,
номери аваршно-рятувальних частин,телефони оперативного (чергового)
персоналу).
На обл1ку в ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зьк1й облает! знаходиться 302
об’екти шдвищено 1 небезпеки, яю п!длягають обладнанню системами раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацш.
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Як показав аншпз, станом на 01.05.2018 розроблено та узгоджено: 195
техшчних завдань на проектування - 65 % (29 з них на х1м1чно небезпечш
об’екти - 94 %) та 181 робочих проекпв -37,1 % (28 на х1м1чно небезпечш
об’екти - 90 %) обладнання об’екпв системами раннього виявлення
надзвичайних ситуацш та оповщення людей у pa3i ix виникнення (СРВО).
На даний час змонтовано 47 систем раннього виявлення надзвичайних
ситуацш та оповщення людей у раз1 ix виникнення.
Кер1вниками об’екпв шдвищено 1 небезпеки ПАТ «ЗАЗ», ДО «Комбшат
3ipKa», ТОВ «Б1ЛЛ ОЙЛ», ТОВ «Стейт 01л», ТОВ «Параллель-М ЛТД», ПП
« A M iK - У краТна», ТОВ «ЗТМК», КП НВК «1скра» взагшп не придшяеться увага
обов'язковому виконанню зазначеного питания.
Необхщно зазначити, що вщсутшсть автоматизованих систем раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацш та оповщ ення людей у
pa3i i'x виникнення р1зко пщвищуе ризик виникнення надзвичайних ситуацш з
непередбаченими наслщками, не дозволяе вчасно вжити превентивних заходiв
на стадИ' розвитку авар 1 йно 1 ситуацп, запоб1гти переходу на вищ1 piBHi
небезпеки, що може призвести за певних умов до катастроф!чних наслщюв.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1.
Г оловам
райдержадмшютрацш
орган 1 зувати
заслуховування
кер1вниюв об’ект 1 в п 1 двищено 1 небезпеки, як! не виконують вимоги щодо
обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацш.
Термш виконання - поквартально

2.
Рекомендувати мюьким головам м1ст Запор1жжя, Енергодар,
Бердянськ, Мел1тополь, Токмак, головам об’еднаних територ1альних громад
виконати пункт 1 цього рш ення.
3. ГУ ДСНС УкраТни у Запор1зькш облает! взяти п1д контроль обладнання
об’екпв пщвищено 1 небезпеки системами раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацш та оповщення у pasi i'x виникнення;
Терм1н виконання - протягом 2018 року

4. Рекомендувати кер1вникам об’екпв п1двищено1 небезпеки розробити
поетапн1 граф1ки та забезпечити обладнання об’екпв автоматизованими
системами раннього виявлення надзвичайних ситуацш та оповщення
населения у pasi i'x виникнення вщповщно до графшу. За результатами
доповюти ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш обласп.
Терм1н виконання - до 01.07.2018

Р1шення KoMicii' прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ член1в KoMicii врахован!.
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3 . Про шдведення пщсумюв тренування оргашв управлшня та сил
цившьного захисту територ1ально1 пщсистеми СдиноУ ДержавноТ
системи цившьного захисту 3anopi3bKoi‘ област1 щодо дш у pa3i
виникиеиня надзвичайноУ ситуацп при npopnei гребл1 Кременчуцького
водосховища

Доиовщач:

заступник начальника управлшня - начальник вщдшу
планування заход1в по запобшанню надзвичайних ситуацш
та цившьного захисту населения i територш )шравлшня
планування та з питань запоб1гання надзвичайним
ситуащям i оргашзацшно! роботи Департаменту з питань
цившьного захисту населения облдержадмЫстрацп
Зайцева 1рина Сергйвна

Вщповщно до доручення Прем’ер-мшютра "УкраУни вщ 03.10.2017
№ 39053/0/1-17 "Про проведения тренування оргашв управлшня та сил
цившьного захисту щодо дш у pasi виникнення надзвичайних ситуацш» на
територп Запор1зько1 облает! 18 травня 2018 року проведено тренування оргашв
управлшня та сил цившьного захисту територ1ально! пщсистеми едино!
державно! системи цившьного захисту щодо дш у раз1 виникнення
надзвичайно! ситуацп при npopHBi гребл1 Кременчуцького водосховища.
До тренування були залучеш районш та мюька ланки територ1ально!
пщсистеми
едино! державно!' системи цившьного
захисту облает!
м. Запор 1 жжя,
Вшьнянського, Запор1зького, Васшпвського, Кам’янськоДшпровського, Великобшозерського райошв та об’еднаних територ1альних
громад на територп цих райошв.
Представниками цившьного захисту за участю кер1вництва ланок
територ 1 ально 1 пщсистеми едино! державно!' системи цившьного захисту
област1 проведена велика за обсягом робота по пщготовщ оргашв управлшня,
сил цившьного захисту та тимчасових евакуацшних оргашв м. Запор1жжя,
райошв та об’еднаних територ1альних громад.
Фах1вцями Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Запор1зько!
облает! проведен! додатков!
заняття з кер1вниками тимчасових opraHiB
евакуаци, розроблеш документи зб1рних та приймальних пункив та пам’ятки
для населения у pasi евакуацп населения i3 зон катастроф1чного затопления.
У той же час кер1вництвом тренування, посередниками вщ Навчальнометодичного центра ЦЗ та БЖД Запор1зько! облает! та спещал1зованих служб
цившьного захисту област 1 виявлено окрем 1 недолжи.
Члени регюнально! та м1сцевих KOMicifi з питань ТЕБ та НС у ход1
вщпрацювання увщно! показали задовшьний р1вень пщготовки. Обстановкою,
що роз1грувалась в ход1 тренування, володши, рш еиия, в основному,
приймалися правильно. Доповщ1 служб пщготовлеш з об’емом шформацн за
напрямками у повному обсяз1, проте, не у Bcix кер1вниюв служб доповщ були
лакошчними та чггкими щодо готовност 1 сил до лжвщацп надзвичайно!
ситу ani!, проведения заход iв та пропозицш щодо дш вщповщно до
надзвичайно! ситуацп. Чим менше часу витрачено кер1вництвом ланок
територ1ально! пщсистеми СДС ЦЗ на прийняття та доведения pinieHb, тим
бшыне часу на рятування населения, матер1альних i культурних щнностей i3
зон можливо! надзвичайно! ситуацп.
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У nponeci роботи члени евакокомюш показали задовшьний р1вень.
Встановлено, що плануюч1 документа комюш, плани евакуащУ населения при
катастрофичному затопленш вщпрацьоваш, але окрем1 роздши, додатки та
карта до плану потребують коригування. Краще ця робота була оргашзована у
Кам’янсько-Дншровському, Вшьнянському та Запор1зькому районах.
Робота uiTa6iB з лжвщащУ надзвичайноУ ситуащУ оргашзована, однак
розпорядч! та оперативш документи штабiв потребують коригування та
доукомплектування.
При проведенш практичних розгортань зб!рних та приймальних пунктов
евакуащУ (даги - ЗПЕ, ПриймПЕ) кер1вництво та персонал пунктов показали
TOTOBHicTb до виконання покладених на них обов’язюв та завдань, але виявлено
ряд незначних недолшв, яю необхщно усунути у стисл1 термши.
Тренування показало, що кер1вний склад, M ic n e B i KOMicii' з питань ТЕБ та
НС, спещагизоваш служби ЦЗ, тимчасов1 евакуацшш органи, шдприемства,
установи та оргашзащУ ланок територ1альноУ шдсистеми д1яли злагоджено, з
виконанням своУх обов’язюв впоралися та
показали задовшьний р1вень
шдготовки.
У цшому територ1альна пщсистема единоУ державноУ системи цившьного
захисту областо обмежено готова до вир1шення завдань цившьного захисту.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Головам Кам'янсько-ДншровськоУ, ВасшпвськоУ, ВшьнянськоУ,
Запор1зько1 та ВеликобшозерськоУ райдержадмшютрацш до 29.06.2018:
1) привести плани евакуаци, прийому та розм1щення евакуйованого
населения на випадок загрози виникнення або виникнення прориву пдроспоруд
Дншровського каскаду у вщповщшсть до вимог Методики планування заход гв з
евакуащУ, затвердженоУ наказом Мшютерства B H y T p iu iH ix справ УкраУни вщ
10.07.2017 № 579, який зареестровано в Мшютерств1 юстищУ УкраУни вщ
01.08.2017 за № 938/30806;
2) вирш ити питания щодо залучення до оповщеиия населения про
початок евакуащУ при загроз1 виникнення або виникненш надзвичайноУ
ситуащУ:
приватного транспорту - з включеним клаксоном шляхом об’Узду
територи;
церков - дзвонами (на сполох);
шдприемств - на яких розмщ еш системи оповщення;
3) вщкоригувати та уточнити списки населения, яке шдлягае евакуащУ, за
категор1ями, в тому числ1 по групам з швашднютю та шшим маломобшьним
трупам, забезпечити наявшсть цих списюв в тимчасових органах з евакуащУ;
4) оргашзувати додатков1 групи з евакуащУ oci6 з швалщнютю, яю
знаходяться на домашньому утр им ан Hi (лежач1, частково нерухом1) та
забезпечити щ групи спещагйзованим транспортом та списками oci6
пцшягаючих евакуащУ;
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5) опрацювати питания щодо залучення громадських та волонтерських
оргашзацш для надання психолопчиоУ допомоги евакуйованому населению на
зб1рних та приймальних пунктах, на маршрутах руху колон та у мюцях
розмщ ення евакуйованого населения;
6) оргашзувати роботу з шформування населения, яке проживае у зош
можливо 1 надзвичайно '1 ситуащУ щодо дш та заходiв при виникненш
надзвичайноУ ситу anil, через консультацшш пункта цившьного захисту та
шляхом розповсюдження буклет1в i пам’яток при проведен! масових заход1в,
занять у осв1тн1х закладах;
7) розробити та доукомплектувати зб1рш та приймальш пункта схемою
розмщ ення робочих груп та послщовност! руху евакуйованого населения на
цих пунктах та оргашзувати вивчення функцюнальних обов’язюв;
8) вщкоригувати зпдно з вимогами розпорядч1 документа та
доукомплектувати оперативну документащю штаб1в з лшвщащУ наслщюв
надзвичайноУ ситуащУ;
9) у вересш 2018 року оргашзувати та провести додатков1 тренування з
тимчасовими органами евакуацп з практичним розгортанням зб1рних та
приймальних nyHKTiB з залученням фах!вщв Навчально-методичного центру
цившьного захисту та безпеки життед1яльност! Запор1зькоУ облает!.
2. Головам Кам'янсько-ДншровськоУ, ВасшпвськоУ, ВшьнянськоУ
райдержадмшютрацш вщкоригувати плани, додатки та карти до плану
евакуащУ населения у pa3i ирориву пдроспоруд Дншровського каскаду.
Термш виконання - до 29.06.2018

3. Рекомендувати мюькому голов1 мюта Запор1жжя:
1) виконати пункт 1 цього рш ення;
2) привести у вщповщшеть до перелшу основних докуменйв
евакуацшних пункпв документащю робочих груп зб1рних та приймальних
пункт1в евакуацп.
Термш виконання - до 29.06.2018

4. Рекомендувати головам об’еднаних територ1альних громад, населеш
пункти яких потрапляють у зону можливого катастроф1чного затопления,
виконати пункт 1 цього рш ення.
Термш виконання - до 29.06.2018

5. Кер1вникам спещшпзованих служб цившьного захисту област1
уточнити плани забезпечення евакуацшних заход1в, розрахунки сил та засоб1в
служб на випадок загрози виникнення або виникнення прориву пдроспоруд
Дншровського каскаду, вщпрацювати плани взаемод1У.
Термш виконання -.до 29.06.2018

6. Визначеним виконавцям про проведену роботу та вжип заходи,
письмово пошформувати Департамент з питань цившьного захисту населения
облдержадмшютращ'У.
Термш виконання - до 10.07.2018
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Р'ппення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii' враховаш.
4 . Про видшення к о н т в з резервного фонду обласного бюджету для
Головного управлшня Д С Н С Укра'ши у Запор 1зькш област1 на
першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання виннкненню
надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру в лггшй
перюд 2018 року

Доповщач:

тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного
управлшня ДСНС Укра'ши у Запоргзькш облает!
Матросов Болодимир Леошдович

За даними мошторингу погодних умов протягом останшх роюв на
територп Запор1зько1 облает! у лггш перюди спостер1гаеться аномальне
потеплшня та надзвичайний 5 р1вня стан пожежно 1 небезпеки, коли тривалий
час температура повпря вдень становить понад +35+40°С.
Аналгз пожеж та надзвичайних подш л1тнього пер1оду св1дчить, що в
першу черту вщ вогню потерпають екосистеми област1, до яких також належать
i л 1 сов 1 масиви, в!дкрит1 територп, сшьгоспугщдя.
У 2017 pou;i протягом л!тнього пер1оду на територп облает! виникло
4546 пожеж, з них 3357 в екосистемах, на плопц 2029,6 га. До гасшня пожеж та
виконання рятувальних роб1т за призначенням протягом л1тнього пер1оду
спещальна техн1ка Головного управл1ння залучалась 5366 раз1в. Витрати ПММ
склали: дизельного пального - 78672 л1тр1в, бензину - 199856 л!тр1в.
Т1льки протягом кв1тня-травня 2018 року на територп Запор1зько1 облает!
виникло 806 пожеж
(за анапопчний пер1од 2017 року - 493 пожеж1),
збшьшення майже в 2 рази.
Таким чином, кшыасть пожеж у пор1внянн1 з минул им роком мае
тенденщю до зростання на 60 %, але завдяки оперативному реагуванню
шдроздийв Головного управлшня ДСНС Украши у Запор1зькш област1 жодна з
них не розвинулася до р 1 вня надзвичайно!' ситуац1У.
Це призвело до значно 1' перевитрати пально-мастильних матер1ал1в,
розрахованих на використання протягом усього року та дефщиту запасов
пального на л 1 квщац 1 Ю надзвичайних под1й.
3 метою запоб!гання виникненню надзвичайних ситуацш у л1тнш перюд
2018 року, своечасно '1 л1квщацн Тх можливих наслщюв, забезпечення
оперативноУ готовност1 авар1йно-рятувальних п1дроздш1в, Головне управл1ння
ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 просить вирш ити питания стосовно
вид1лення з резервного фонду обласного бюджету к о п т в на загальну суму
1 млн. грн. для придбання пально-мастильних матер1ал1в у кшькост1
автобензину А-92 - 18360 л. та дизпалива - 18000 л. з розрахунку:
для ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 автобензину А-92 - 12860 л.
та дизпалива - 12600 л.;
для аваршно-рятувального загону спещального призначення ГУ ДСНС
Укра'ши у Запор 1 зькш облаей автобензину А-92 - 5500 л. та дизпалива - 5400 л.
За результатами розгляду,
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К0М1С1Я ВИР1ШИЛА:
1.

Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Попередньо визначити, що ситуащя, яка може виникнути у Запор1зькш
област 1 в л1тнш перюд 2018 року, може призвести до надзвичайно\‘ ситуаци
мюцевого р1вня та вщповщатиме п.п. 1 п. 6 постанови Кабшету MiHicTpiB
Украши вщ 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифшацп
надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру за и р1внями».
Вщповщно до Державного класифжатора надзвичайних ситуацш
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду
20610 «НС, пов’язана з люовою пожежою», коду 20620 «НС, пов’язана з
пожежею степовою» або коду 20630 «НС, пов’язана з пожежею польовою (на
сшьськогосподарських упддях)» i вщповщатиме ознакам надзвичайних
ситуацш, що вказаш у п. 2.21, 2.25 та 2.26 наказу МНС Украши вщ 12.12.2012
№ 1400 «Про затвердження Класифшацшних ознак надзвичайних ситуацш», а
саме:
п. 2.21 «JlicoBa пожежа верхова (низова) на плопц вщ 25 (вщ 50) га, для
заповщних територш та об’екпв особливого природоохоронного значения - вщ
5 (вщ 10) га»;
п. 2.25 «Пожежа степових масив1в (nociBiB сшьськогосподарських
культур), очерету на плопд вщ 50 (в1д 25) га, для заповщних територш та
об’ект1в особливого природоохоронного значения - вщ 10 га»;
п. 2.26 «Вилучення земельних дшянок i3 сшьськогосподарського o6iry
внаслщок пожеж1 - площа в1д 25 га».
3. Погодитись з видшенням з резервного фонду обласного бюджету
к о и т в в межах 1,0 млн. грн. Департаменту з питань цившьного захисту
населения облдержадмшктрацп для ГУ ДСНС УкраУни у 3 a n o p i3 b K ifi облает! на
перш очерпш
(нев1дкладн1)
заходи
щодо
запоб1гання
виникненню
надзвичайних ситуац!й природного та техногенного характеру в лггнш пер 10 д
2018 року в Запор1зькш област1.
4. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зьк1й
облает! пщготувати в1дповщн1 документи, що п1дтверджують необх!дн1сть
видшення кошт1в з резервного фонду обласного бюджету, вщповщно до
постанови Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 29.03.2003 № 415 «Про затвердження
Порядку використання к о и т в резервного фонду бюджету» та розпорядження
голови облдержадмшютращ 1 вщ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження
Регламенту використання к о и т в резервного фонду обласного бюджету»,
наказу МВС Украши вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до
перелшу та змюту докуменйв для надання експертного висновку про р1вень
надзвичайно '1 ситуацй», пройти узгодження в департаментах з питань
цившьного
захисту
населения,
фшанЫв,
кап1тального
буд1вництва
облдержадм1н1страцй' та надати i'x для подальшого опрацювання до
Департаменту економ1чного розвитку i Toprieni облдержадм1н1страц1'1.
Терм1н виконання - терм iново
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5.
Департаменту
з
питань
цившьного
захисту
населения
облдержадмшютращ 1 надавати всеб1чну допомогу ГУ ДСНС Укра'ши у
3anopi3bKiM област1 у шдготовщ документаций зазначено’1 в пункт! 4 цього
рш ення.
6. Рекомендувати ГУ ДСНС УкраУни у Запорьзькш област1 шдготувати
проект повщомлення (форма НС-1) щодо запоб1гання виникненню
надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру в л1тнш перюд
2018 року в Запор1зькш область
TepMiH виконання - термшово

7. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмш!стращ 1
на шдстав1 п.п. 2, 3 цього рш ення та поданих обгрунтовуючих документ!в
шдготувати проект розпорядження голови облдержадмшлстращУ про видшення
i3 резервного фонду обласного бюджету к о п т в у межах 1,0 млн. грн.
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютращ!' для
ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш облает! на першочергов1 (невщкладш) заходи
щодо запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш природного та
техногенного характеру в лггнш перюд 2018 року в Запор1зьюй област1 (на
закушвлю через електронну систему публ1чних закушвель «Prozorro»
ор1ентовно 36360 лггр1в пально-мастильних матерiалiв для подалыно 1 передач!
Головному управлшню ДСНС Украши у Запор1зькш облает] та аваршнорятувальному загону специального призначення ГУ ДСНС Украши у
Запор1зькш облает^ в тому чиелк ГУ ДСНС Украши в Запор1зьюй област 1 —
ор1ентовно 12860 л1тр1в бензину марки А-92 та ор1ентовно 12600 л1тр1в
дизельного пального, аваршно-рятувальному загону спещального призначення
ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш облаем - ор1ентовно 5500 л1тр!в бензину
марки А-92 та ор1ентовно 5400 л1тр1в дизельного пального).
Терм1н виконання - у триденний термш
шеля надання пакету документов

8. Рекомендувати Запор1зькому обласному центру з пдрометеорологп
надати до ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зьюй област1 довщку про
пдрометеоролопчш умови (юпматичну характеристику) л ш п х перюд1в на
TepHTopii' Запор1зько1 облает! впродовж останшх 5-ти роюв та прогнозы д а т на
перюд червень-серпень 2018 року.
TepMiH виконання - термшово

Р1шення KoMiciT прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозищ!' члешв KoMicii врахованг
5.

Про першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання
виникненню надзвичайно¥ ситуацп на Швденному водозабор! ВН С № 3
емт Веселе Весел 1вського району Запор1зько1 облает!

Доповщач:
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голова Веселлвсько1 райдержадмшютрацп Запор1зько1
област1
]УПгуля 1ван 1ванович

Сшвдоповщач-

заступник селищного голови Весел1всько1 селищно '1
територ1ально! громади з питань житлово-комунального
господарства
Бабарик Сергш Анатолшович

Весел1вська райдержадмшютращя, Весел1вська селищна територ1альна
громада повщомляють, що 11.05.2018 виникла аваршна ситуащя на Пвденному
водозабор! ВНС № 3 емт Веселе Весел1вського району Запор1зько1 облает!. У
результат! виконання ремонтных роб1т на артез1анськш свердловиш № 9
об1рвався глибинний насос. ГПвденний водозабор забезпечуе питним
водопостачанням 3820 мешканщв емт Веселе. На ньому розмпцет
4 артез1ансыа свердловини, 2 з них не працюють та вщновленню не гпдлягають.
У робот1 залишилася артез1анська скважина № 13, деб1т яког становить лише
7 куб. м/год., що е явно недостатньо для створення нормальних умов
життед1яльност! населения. 3 настанням високих температур ситуащ'я набуде
катастраф1чного характеру, що може призвести до непередбачуваних наошдюв
у сан 1 тарно-еп 1 дем 1 олопчн 1 Й ситуацп.
Враховуючи обмежен!сть кошт1в бюджет1в Весел1вського району та
Весел1всько1 селищно '1 територ!ально 1 громади, з метою запоб1гання
виникненню
надзвичайно '1
ситуащУ м1сцевого значения,
Весел1вська
райдержадм 1 н 1 страц 1 я просить вир1шити питания стосовно видшення кошт!в з
резервного фонду обласного бюджету у posMipi 500,0 тис. грн на виконання
першочергових (невщкладних) заход!в на Ивденному водозабор! емт Веселе
Весел1вського району Запор1зько1 облает!.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Прийняти до уваги шформащю доповщача та сшдоповщача.
2. Визначити, що аваршна ситуащя, яка виникла на ГНвденному
водозабор! ВНС № 3 емт Веселе Весел!вського району Запор!зько\' облает!,
може призвести до надзвичайно '1 ситуацп мкцевого р!вня та в!дпов1дае п.п. 2
п. 6 постанови Кабшету MinicTpiB Укра'ши вщ 24.03.2004 № 368 «Про
затвердження Порядку класифжащх надзвичайних ситуацш техногенного та
природного характеру за и р!внями».
Вщпов!дно до Державного класиф!катора надзвичайних с и т у а ц ш
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду
10830 «НС унаслщок aBapii в системах забезпечення населения питною водою»
i вщповщае ознакам надзвичайних ситуацш, що вказаш у п. 1.75 «Припинення
водопостачання бшыпе 30 % розрахункового обсягу водопостачання
населенного пункту через aBapii’ на об’ектах водопостачання або пошкодження
мереж» наказу МНС Укршни вщ 12.12.2012. № 1400 «Про затвердження
Класифшацшних ознак надзвичайних ситуацш».
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3. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зькш
област1 шдготувати повщомлення до ДСНС УкраУни (форма НС-1) щодо
загрози виникнення надзвичайно 1 ситуацп на ГИвденному водозабор! ВНС № 3
смт Веселе Весел1вського району Запор1зько1 облает!.
Терм1н виконання - термшово

4. Погодитись з видшенням з резервного фонду облаеного бюджету
500,0 тис. грн. Департаменту житлово-комунального гоеподаретва та
буд1вництва облдержадмшютращУ на виконання першочергових (невщкладних)
заход1в щодо запобнання виникненню надзвичайно ‘1 ситуацп на ГОвденному
водозабор! ВНС № 3 смт Веселе Весел1вського району Запор1зько1 облает!.
5. Г олов1 Весел1всько1 райдержадмшютрацп епшьно з головою
ВеселiBCbKoi селищно'Г територ1ально\' громади та Департаментом житловокомунального гоеподаретва та буд1вництва облдержадмшютрацп пщготувати
обгрунтовуючу кошторисну документащю вщповщно до постанови Кабшету
MiHicTpiB Укра'ши вщ 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку
використання к о н т в резервного фонду бюджету", розпорядження голови
облдержадмшютрацп вщ 29.03.2010 № 85 "Про затвердження Регламенту
використання к о н т в резервного фонду облаеного бюджету" та наказу ДСНС
Укра'ши вщ 04.09.2014 № 905 "Про затвердження "Вимог до перелшу та змюту
докуменпв для надання експертного висновку про р1вень надзвичайно 1' ситуацп'
техногенного та природного характеру", пройти узгодження в департаментах з
питань цившьного захисту населения, каштального буд1вництва та фшанЫв
облдержадмшютращ'1 , та надати i'x для подальшого опрацювання до
Департаменту економ!чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютращ'1 .
Терм1н виконання - термшово

6. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютращУ
на пщетав! п.п. 2, 4 цього р1шення пщготувати проект розпорядження голови
облдержадмшютрацп про видшення к о н т в i3 резервного фонду облаеного
бюджету у po3Mipi 500,0 тис. грн Департаменту житлово-комунального
гоеподаретва
та
бущвництва
облдержадмшютращ '1
на
виконання
першочергових (невщкладних) заход1в щодо запоб1гання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ на П1вденному водозабор! ВНС № 3 смт Веселе
Весел iecbKoro району Запор1зько1 область
Термш виконання - у триденний термш
шеля надання пакету документ! в

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii' враховаш.

6 . Про

списания 1золюючих
швентаризацшний номер 11143017

Доповщач:

захисних

костюъпв

«Рят1вник»,

заступник начальника управшння - начальник вщдшу
планування заход1в по запобнанню надзвичайних
ситуацш та цившьного захисту населения i територш
управлшня планування та з питань запобшання
надзвичайним ситуащям i оргашзацшноУ робота
Департаменту з питань цившьного захисту населения
аци
фгйвна

На баланс! Департаменту з питань цившьного захисту населения
облдержадмшютращ 1 знаходиться 6 комплекпв 1золюючих х1м1чних захисних
k o c t o m i b «Рят1вник» 2006 року випуску, як 1 , зпдно з договором вщ 29 серпня
2007 року № 58 були перелай! на вщповщальне збереження аваршнорятувальному загону спещального призначення ГУ ДСНС Украши у
Запор1зькш област1 з метою попередження та лнсвщацй* надзвичайних ситуацш
на територи Запор1зько1 область
За цей час 6 комплектов 130люючих х1м1чних захисних костюм!в
«Рят1вник» багаторазово використовувались шд час лжвщаци та попередження
надзвичайних ситуацш, а саме: розливи кислот, свиняча чума, дем1ркур1защя,
перезатарювання невщомих пестиццщв та ядохимжат1в на територй' мюта
Запор 1 жжя та Запор1зько1 область Пщ час лжвщацп надзвичайних ситуацш
костюми втратили c b o i захисш власти воет! та пропиталися отруйними
речовинами.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
Департаменту
з
питань
цившьного
захисту
населения
облдержадмшютрацп
у
зв’язку
з
втратою
захисними
костюмами
«Рят1вник» у кшькосп 6 комплектов, швентаризацшний номер 11143017, c b o ix
захисних властивостей та неможливютю i'x подальшого використання при
попередженш та лжвщащ! надзвичайних ситуацш, списати i'x 3i свого балансу.
Термш - до 30.06.2018

Р1шення Комюп прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозищ! члешв Комюй’ враховаш.

Перший заступник
голови KoMicii’, заступник
голови облдержадмшютрацп

