
ЗАТВЕРДЖУЮ

адмшютрацп 
/koMicii з пи

Л%FC,I. Бриль

   2018 року
/S *  ^  //

:£1 трж& У
ПРОТОКОЛ№ 3 

чергового засщання регюнальноУ KOMicii 
з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуащй

30.03.2018 м. Запор1жжя
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ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютрацп 
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KOMicii з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацп 
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ПРИСУТН1: персональний склад члешв KoMicii,
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про стан проведения техшчноУ швентаризащУ захисних споруд 
цившьного захисту в Запор1зькш облает!

Доповщач: заступник директора Департаменту -  начальник
управлшня планування та з питань запобшання 
надзвичайних ситуацш i оргашзацшноУ роботи 
Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ 
Булавшов Андрш АнатолШович

Для укриття населения в област1 icHye фонд захисних споруд цившьного 
захисту.

На TenepiiHHifi час, на облйсу перебувае 696 захисних споруд цившьного 
захисту, у тому числ1, 327 сховищ i 369 протирад1ацшних укритив.

Проведения техшчноУшвентаризащУ захисних споруд цившьного захисту 
здшснюеться вщповщно до статей 18, 19 Кодексу цившьного захисту УкраУни, 
вимог розпорядження Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 26.11.2008 № 1473-р 
«Про шдготовку та проведения у 2009-2018 роках техшчноУ швентаризацп 
захисних споруд цившьноУ оборони (цившьного захисту)» (i3 змшами), 
розпорядження голови облдержадмшютращУ вщ 09.08.2016 № 496 «Про 
проведения у 2016-2018 роках техшчноУ швентаризацп захисних споруд 
цившьного захисту» (з1 змшами).



Заходи з техшчно! швентаризащ! захисних споруд цившьного захисту 
краще проводилися в м1стах Енергодар, Мелггополь, Бердянськ, Запор1жжя, в 
Васшпвському, Гуляйпшьському, Приморському та Токмацькому районах.

1нвентаризащя захисних споруд комунальноТ форми власносп завершена 
у м. Запор1жжя, Бшьмацькому, Вшьнянському, Мелпопольському,
Михайл1вському, Приазовському та Яюпшвському районах облает!.

Незад овшьно проходить техшчна швентаризащя в м. Токмак, 
Чершпвському, OpixiecbKOMy районах:

у м. Токмак i3 30 захисних споруд цившьного захисту
прошвентаризовано 4 (13 %) (1 - державноТ власносп, 2 - комунально! 
власносп, 1 - приватно'1 власносп), у 2017 були пщготовлеш документа на 
зняття з облшу 22 протирад1ащйних укритпв;

у Черш пвському райош 1з 18 захисних споруд прошвентаризовано 3 
захисш споруди (17 %), з них: 2 державши власносп (100 %) та 1 (9 %) 
комунально‘1 власност1, не прошвентаризовано 10 комунальних та 4 
приватних захисних споруд;

в Ор1х1вському райош i3 44 захисних споруд цившьного захисту 
прошвентаризовано 13 (30 %) (11 - комунальноУ власност!, 2 - державноТ 
власност1), необхщно прошвентаризувати 6 захисних споруд комунально1 
власност1 та 1 - державно*1 власност1.

Актив1зувалася робота у Бердянському район1, i3 52 захисних споруд 
цившьного захисту прошвентаризовано 14 (27 %) (11 - комунально'1 форми 
власност1 (92 %), 3 - приватно!' власностО, залишаються
непрошвентаризованими 1 захисна споруда комунально'1 форми власност! та 
37 захисних споруд приватно1 власност1;

У 2018 рощ необхщно прошвентаризувати захисш споруди цившьного захисту 
Bcix форм власносп.

1нвентаризащя захисних споруд цив1льного захисту комунально'1 форми 
власност1 завершена у Бшьмацькому, Васшпвському, В1льнянському, 
Михайл1вському Мел1топольському, Приазовському та Яким1вському районах.

Протягом I кварталу 2018 року в облает! прошвентаризовано 11 (1,6 %) 
захисних споруд цившьного захисту:

м. Запор1жжя - 1 сховище комунально1 форми власностц 
Бердянський район - 8 протирад1ацшних укритт1в (6 - комунально'1, 2 - 

приватно'1 власносп);
Гуляйпшьський район - 1 протиращацшне укриття комунально'1

власносп;
Черн1пвський район - 1 протирад1ацшш укриття комунально'1 власносп. 
Всього, за станом на 20.03.2018 прошвентаризовано 365 захисних 

споруди, що становить 52,4 % (201 сховище та 164 протирад1ацшних укритпв): 
119 (79 %) - комунально\' форми власносп (33 сховища, 86

протирад1ацшних укритпв);
190 (77 %) - державно'1 форми власносп (129 сховищ, 61

протирад1ацшних укритт1в);
56 (19 %) - приватно! форми власносп (39 сховищ, 17 протирад1ащйних 

укритпв).
Зпдно з розпорядженням Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 26.11.2008
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№ 1473-р «Про шдготовку та проведения у 2009-2018 роках техшчноУ 
швентаризацн захисних споруд цившьноУ оборони (цившьного захисту)» (i3 
змшами), до юнця 2018 року необхщно прошвентаризувати 100 % захисних 
споруд цившьного захисту, тому, треба прикласти максимум зусиль для 
виргшення цього питания в поточному рощ.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам райдержадмшютрацш:
1) забезпечити виконання розиорядження голови облдержадмшютращУ 

вщ 09.08.2016 № 496 «Про проведения у 2016-2018 роках техшчноУ 
швентаризащУ захисних споруд цившьного захисту» та завершити проведения 
техшчноУ швентаризащУ ycix захисних споруд цившьного захисту до юнця 
2018 року;

Термш виконання: до 01.12.2018
2) оформити вцщовщно до Методичних рекомендащй облшов! документа 

на захисш споруди цившьного захисту зпдно з наказом МНС УкраУни в!д 
10.06.2010 № 390 та надати трет1 прим1рники обл1кових карток, Konii' паспорт1в 
на захисш споруди до Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютрацп;

Термш виконання: до 20.07.2018
3) провести службов1 розслщування щодо захисних споруд ЦЗ, яю 

В1дсутн1 за фактом як об’екти нерухомост! або неправом1рно поставлен! на 
обл1к, та прийняти рш ення щодо подальшого перебування таких захисних 
споруд на облшах фонду захисних споруд цившьного захисту, погодивши ix з 
ДСНС Украши;

Термш виконання: до 11.06.2018
4) звернутися до НащональноУ пол1ц11, прокуратури щодо виявлення 

факт1в знищення, руйнування, розкрадання майна захисних споруд цившьного 
захисту для прийняття вищезазначеними правоохоронними органами рш ень 
щодо правом1рност1 таких д1й. Konii вищезазначених звернень надати до 
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютращц

Термш виконання: до 20.07.2018
5) уточнити облк захисних споруд цив1льного захисту державно1, 

комунально1 та приватно1 форми власност1 та про1нформувати Департамент з 
питань цившьного захисту населения облдержадм1н1страцп з цього питания.

Термш виконання: до 15.05.2018

2. Головам Черн1пвсько1, OpixiBCbKoi, Кам’янсько-Дншровсько1, 
Михайл1всько1 райдержадм1н1страц1й терм1ново вжити заходи щодо 
виконання розпорядження голови облдержадмшютрацП' в1д 09.08.2016 
№ 496 «Про проведения у 2016-2018 роках техшчно1 швентаризацн захисних 
споруд цившьного захисту». Доповюти секретар1ату репонально!' KOMicii з 
питань техногенно-еколог1чно1 безпеки та надзвичайних ситуацш про прийнят1 
р1шення щодо ф1нансування заходi в по проведению техшчноУ 1нвентаризацп 
захисних споруд комунальноУ форми власност1 та надати шформащю щодо
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укладених договор1в з БТ1 для проведения техшчноТ швентаризаци захисних 
споруд комунальноТ форми власность

Термш виконання-до 15.05.2018

3. Рекомендувати:
1) мюьким головам м1ст Заиор1жжя, Бердянськ, Енергодар, Мелггополь, 

Токмак виконати пункт 1 цього ршення;
2) MicbKHM головам MicT Запор1жжя, Бердянськ, Енергодар, Мел1тополь, 

Токмак прийняти ршення щодо безгосподарних захисних споруд, яю 
знаходяться на вщповщних територ1ях;

3) м1ському голов! м. Токмак забезпечити виконання пункту 2 цього 
ршення.

4. Департаменту осв1ти i науки облдержадмшютращУ термшово 
оргашзувати проведения техшчноТ швентаризаци:

ПРУ № 31458, 31459, що знаходяться на баланс! Молочанського ПТУ
№ 55;

ПРУ № 28115, що знаходиться на баланс! Запор1зького нацюнального 
техшчного ушверситету.

Термш виконання -  до 21.05.2018

5. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращ!' надавати методичну допомогу та сприяти 
райдержадмшютращям, органам мюцевого самоврядування у вир1шенн1 питань 
списания неиридатних захисних споруд цившьного захисту.

Термш виконання -  постшно

6. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу 
иошформувати секретар1ат KoMicii.

Термш виконання -  у зазначеш термши

Р1шення KoMicii прийнято В1дкритим голосуванням одностайно.
Пропозшщ член1в KoMicii’ враховаш.

2. Про затвердження Перел1ку xImihho небезпечних об’ект1в в 
Запор1зьк1й облает!

Доповщач: перший заступник начальника Г оловного управлшня
ДСНС у Запор13ьк1Й облает!
Матросов Володимир Леонщович

Для прогнозування xiMi4Hoi' обстановки на промислових об’ектах i 
транспорт! та шдвищення якост! планування заход!в щодо захисту населения у 
раз! виливу (викиду) небезпечних х!м!чних речовин (НХР), вщповщно до вимог 
епшьного наказу МНС Укра'ши, М1нагропол!тики, М!иеконом!ки та 
MiHeKopecypciB в!д 27.03.2001 № 73/82/64/122 «Про затвердження Методики 
прогнозування наслщюв виливу (викиду) небезпечних х!м!чних речовин при
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авар!ях на промислових об’ектах i транспорт!» в Запор1зькш област1 
зареестровано 31 х1м1чно небезпечних об’екпв, з них:

I ступеня х1м1чно1 небезпеки -  4 об’екта;
II ступеня xiMiHHOi небезпеки -  5 об’екпв;
III ступеня xiMiHHoi' небезпеки -  3 об’екта;
IV ступеня xiMiHHoi небезпеки -  19 об’екпв;
Загальна кшьюсть х1м1чно небезпечних речовин (НХР) складае 

9,041 тис. тон.
Кшьюсть населения, яка мешкае в зон1 можливого xiivnHHoro забруднення 

-  760 тис. чол.
Протягом 2017 року кшьюсть х1м1чно небезпечних об’екпв на територи 

област1 та i'x ступеш х1м1чно1 небезпеки не змшилися.
Перелпс xiivriHHO небезпечних об’екпв за ступенями х1м1чно1 небезпеки 

Запор1зько1 област1 Головним управлшням ДСНС Украши у Запор1зький 
област1 спшьно з Департаментом з питань цившьного захисту населения 
Запор1зько1 облдержадмшютрацй' вщкоригований станом на 01.01.2018.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Затвердите перелш х1м1чно небезпечних об’екпв за ступенями xiMi4HOi 
небезпеки ЗапоргзькоУ область

2. Рекомендувати кер1вникам х1м1чно небезпечних об’екпв:
1) забезпечити пращвниюв х1м1чно небезпечних об’екпв засобами 

шдив1 дуального захисту в повному обсязц
Термш виконання - протягом 2018 року.

2) забезпечити оснащения диспетчерських служб х1м1чно небезпечних 
об’екпв вщповщно до вимог спшьного наказу МНС, Мшагрополпики, 
Мшекономжи та Мшекоресурс1в в щ 27.03.2001р. №73/82/64/122, який 
зареестровано в Мш'юсп 10.04.2001 за № 326/5517 «Про затвердження 
Методики прогнозування наслщюв виливу (викиду) небезпечних хш1чних 
речовин при авар1ях на промислових об’ектах i транспорт!».

Термш виконання - протягом 2018 року.

3. Головам райдержадмшютрацш:
1) вжити заход1в щодо пщвищення ефективност1 захисту населения вщ 

небезпечних х1м1чних речовин, оргашзувати уточнения сил, яю призначеш для 
виконання роб1т у зонах х1м1чного забруднення;

Терм1н виконання - протягом 2018 року.
2) скласти списки кер1вного складу Bcix ланок, фах1вщв, д1яльшсть яких 

пов'язана з оргашзащею i здшсненням заход1в з питань цившьного захисту 
вщповщно до вимог Постанов КМУ № 443 вщ 26.06.2013 та № 819 вщ 
23.10.2013, зпдно з якими надати заявки до Навчально-методичного центру 
цившьного захисту та безпеки життед1яльност1 Запоргзько1 обласп на 
проходження функцюнального навчання.

Термш виконання -  30.04.2018.
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4. Рекомендувати Запор1зькому, Бердянському, Мелшшольському, 
Токмацькому, Енергодарському мюьким головам, головам об’еднаних 
територ1альних громад забезпечити виконання пункту 3 цього р1шення.

5. Навчапьно-методичному центру цившьного захисту та безпеки 
життед1яльносп Запор1зькоУ област1 оргашзувати та провести функцюнальш 
навчання KepiBHoro складу Bcix ланок, фах1вщв, д1яльнють яких пов'язана з 
оргашзащею i здшсненням заходi в з питань цившьного захисту згщно заявок, 
наданих головами райдержадмшютрацш, Запор13ьким, Бердянським, 
Мелшшольским, Токмацьким, Енергодарським мюькими головами, головами 
об’еднаних територ1альних громад.

Терм1н виконання -  протягом 2018 року.

6. Головному управлшню ДСНС УкраУни встановити контроль за 
виконанням пункпв 2, 3, 4, 5 цього ршення.

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii’ враховаш.

3. Про стан поженено)*, техногенноУ безпеки та цившьного захисту 
об’и т в  з масовим перебуванням людей, зокрема навчальних та 
л1кувальних заклад1в

Доповщач: перший заступник начальника Головного управлшня
ДСНС у Запор13ькш област1 
Матросов Володимир Леонщович

У перюд з жовтня по грудень 2017 року сшвробггниками Головного 
управлшням ДСНС Укра'ши у 3anopi3bKm област1 були проведен! позапланов1 
перев1рки стану техногенноУ i пожежноУ безпеки 944 дошкшьних та 
загапьноосв1тн1х навчальних заклад1в, 59 заклад1в охорони здоров’я i3 
стацюнарним лкуванням, 16 будинюв для людей похилого вшу та швалщв, 
13 заклад1в вщпочинку та оздоровления державноУ i комунальноУ форми 
власност1, розташованих на TepnTopii Запор1зькоУ область За результатами 
виявлених шд час здшснення перев1рок порушень на кер1вниюв та 
вщповщальних oci6 заклад1в освгги та охорони здоров’я складено 1023 
адмшютративш протоколи.

Основними порушеннями пожежноУ га техногенноУ безпеки, що ввшшли 
до позовних заяв та створюють загрозу життю та здоров’ю людей, е:

примщення заклад1в не обладнано системами пожежноУ сигншпзащУ та 
системами оповщення про пожежу та управлшня евакуюванням людей зпдно з 
нормами;

не забезпечений захист бущвель, споруд та зовшшшх установок вщ 
прямих попадань блискавки i вторинних и прояв!в;

допускаеться експлуатащя електрообладнання з порушенням вимог ПУЕ;



не забезпечено проведения вогнезахисного обробляння дерев’яних 
конструкций буд1вель;

допускаеться улаштування опорядження (облицювання) стш та стель на 
шляхах евакуаци з горючих та токсичних матер1агпв;

допускаеться встановлення металевих грат на вшнах, яю не 
розкрнваються, не розсуваються та не зшмаються;

допускаеться замкнення та захаращення запасних шлях1в евакуац!'! з 
буд1вель;

вщсутш або в непрацездатному сташ зовшшш джерела протипожежного 
водопостачання.

У 2017 рощ на засщаннях сесш мюцевих рад р1зних р1вшв розглядалнсь 
питания щодо видшення к о н т в  для виконання заход1в на покращення 
пожежно!, техногенно!' безпекн та цившьного захисту заклад! в облаей, але в 
цшому по Запор1зькш област1 це не виршило питания безпеки людей, яю 
перебувають в закладах ocbith та охорони здоров’я.

У 2017 poni органами виконавчо!' влади та мюцевого самоврядування 
було заплановано видшення 18 млн. 053 тис. грн. на заходи, направлен! на 
покращення стану пожежно!' та техногенно'1 безпеки навчальних заклад!в 
облает!. На тепершнш час видшено 3 млн. 874 тис. грн., що становить 22 % вщ 
запланованих.

На такому piBHi знаходиться i зд1йснення заход1в щодо приведения до 
належного стану пожежно'1, техногенно'1 безпеки в закладах i установах охорони 
здоров’я, що також потребуе додаткових фшансових залучень. Згщно з 
наданою Департаментом охорони здоров’я Запор1зько!' облдержадм1Н1Страц11 
1нформац1ею, вцщовцщо до зроблених розрахунк1в, потреба ф1нансових 
залучень для заклад1в охорони здоров’я i3 стац1онарним л1куванням на 
тепершнш час складае 362 млн. 860 тис. грн. В 2017 poni було видшено 
1 млн. 868 тис. 416 грн., що становить 0,5 % вщ потреби в коштах для 
приведения у вщповщний стан заклад1в охорони здоров’я.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам райдержадм1н1страц1й:
1) проанагпзувати потреби ф1нансових залучень щодо забезпечення 

поженено!', техногенно! безпеки та цившьного захисту дошкшьиих та 
загальноосв1тн1х навчальних заклад! в, заклад! в охорони здоров’я i3 
стацюнарним л1куванням державно!' та комунально!' форм власност1;

Термш виконання - до 10.04.2018
2) шщшвати розгляд мюцевими ком1с1ями з питань техногенно- 

еколопчно! безпеки та иадзвичайних ситуац!й стану забезпечення пожежно!', 
техногенно!' безпеки та цившьного захисту в дошкшьиих та загальноосвтпх 
навчальних закладах, закладах охорони здоров’я i3 заслуховуванням кер1вниюв 
вищезазначених заклад1в;

Термш виконання - до 30.04.2018
3) опрацювати питания щодо можливост1 включения до вщповщних 

бюджет1в кошт1в для забезпечення належного р1вня пожежно!' техногенно!'
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безпеки та цившьного захисту у дошкшьних та загальноосв1тшх навчальних 
закладах, закладах охорони здоров’я;

Терм1н виконання - до 30.04.2018
4) за результатами аналгзу потреб фшансових залучень та засщань 

мюцевих комюш з питань техногенно-еколопчно'1 безпеки та надзвичайних 
ситуацш пошформувати ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш область

Термш виконання - до 30.04.2018

2. Рекомендувати Запор1зькому, Бердянському, Мел1топольському, 
Токмацькому, Енергодарському мюьким головам, головам об’еднаних 
територ1альних громад забезпечити виконання пункту 1 цього ршення.

3. Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облает!:
1) встановити суворий контроль за дотриманням пожежноТ, техногенно1 

безпеки та цившьного захисту в дошкшьних та загальноосвггшх навчальних 
закладах та закладах охорони здоров’я;

Термш виконання - поетшно
2) оргашзувати nepeeipKy дотримання правил пожежно1 безпеки на 

об’ектах з маеовим перебуванням людей.
Термш виконання -  термшово

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii враховаш.

4. Про стан утворення та функцюнування мкцевих i добровшьних 
пожежно-рятувальних шдроздипв (центр1в безпеки) в об’еднаних 
територ1альних громадах Запор1зько1 облаем

Доповщач: начальник управлшня реагування на надзвичайш ситуацп
ГУ ДСНС Укра'ши у Запорпькш обласп 
Шило Серии Федорович

На тепернпнш час в Запор1зькш област1 створено 43 об’еднаш 
територ1альш громади (дал1 -  ОТГ), i3 яких в 36 громадах пройшли вибори 
пхгйв.

Головним управлшням ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 здшенено 
ряд заход1в для реал1зацп завдань щодо створення та функцюнування 
шдроздипв мюцево? пожежно'1 охорони в ОТГ, а саме:

проведений анагпз техногенного навантаження територш ОТГ;
проанал1зовано щшьшеть населения, стан дорш та вщетань м!ж 

населеними пунктами утворених ОТГ;
проведено розрахунки по створенню шдроздшв мюцевоУ пожежно'1 

охорони з урахуванням вимог щодо максимального часу прибуття першого 
пожежно-рятувального шдроздшу до мюця виклику в сшьськш мюцевосп (не 
бшыне 20 хвилин);

розроблено карту розмщення шдроздипв мюцевоУ пожежно'1 охорони, яю 
необхщно створити на територ1'1 облаей, вщповщно до яко'1 необхщно 
забезпечити функцюнування 127 пожежно-рятувальних шдроздипв мюцевоТ 
пожежно'1 охорони;



шдготовлеш «Методичш рекомендацп щодо створення необхщних умов 
для реагйзаци повноважень органами самоврядування базового р1вня для 
лжвщацп наслщюв надзвичайних ситуацш техногенного i природного 
характеру та гасшня пожеж на територп громад», як! були надаш головам Bcix 
новостворених ОТГ;

проведено 75 робочих зустр1чей та семшар з головами ОТГ Запор1зько1 
облает! на тему «Розбудова ефективно!' сиетеми цившьного захисту в 
об’еднаних територ1альних громадах Запор1зько1 облает! на приклад! створення 
шдроздшв мюцевоТ пожежно! охорони», за тдеумками яких визначен! 
npiopHTeTHi заходи подалыно1 роботи в даному напрямку.

Протягом серпня-вересня 2017 року епшьиими зусиллями 
облдержадмшютрацп, Головного управлшня ДСНС Украши у Запор1зькш 
област1 та пхппв ОТГ був виконаний великий обсяг робгг з розробки, 
погодження та направления проекту плану регюнального розвитку на тему 
«Покращення стану пожежно1 охорони 6 сшьських територ1альних громад 
Запор1зько! областЬ), замовником якого був Департамент з питань цившьного 
захисту населения Запор1зъко1 облдержадм1н!страцп. Цей проект прийнятий 
М1н1стерством репонального розвитку, буд1вництва та житлово-комунального 
господарства Укра'ши на конкурсний вщб1р. Проектом передбачаеться 
створення та техн1чна модерн1зац1я м1сцевих пожежно-рятувальних п1дрозд!л1в, 
для чого з державного бюджету плануеться залучити 10 млн. 200 тис. грн. для 
закушвл1 6 пожежних автомобипв.

Для шдготовки персоналу 1снуючих та новостворених м1сцевих та 
добров1льних пожежних команд в навчальному пункт1 Авар1йно-рятувального 
загону спещального призначення Головного управл1ння ДСНС Укра’ши у 
Запор1зьк1й област1 орган1зовано проведения навчання за вщповщною 
програмою.

Завдяки проведеним заходам в ОТГ розпочався процес створення нових 
та техшчного переоснащения юнуючих п1дроздш1в.

Всього на територп Запор1зько1 област1 створено 23 MicueBi пожежн1 
п1дроздши, 14 з яких вже укомплектовано техн1кою та включено до плашв 
залучення сил i засоб1в.

Впродовж 2017 року в Запор1зькш облает! р1шениями сесш ОТГ створено 
10 м1сцевих пожежних команд, 2 з яких включено до плашв залучення сил i 
засоб1в.

4 липня 2017 року розпочав свою роботу пожежно-рятувальний шдроздш 
м1сцево1 пожежно!’ охорони в с. Широке Весел1всько1 селищноТ громади. У 2018 
рощ на територп Весел1всько1 громади в с. Мала Михайл1вка плануе розпочати 
роботу ще один шдроздш.

Берест1вською сшьською радою придбано 2 пожежних автомобшя на maci 
УРАЛ на загальну суму 2 млн. 99 тис. грн., яю видшеш субвенц1ею з 
державного бюджету. Одним з цих автомобшв укомплектовано створений в 
2017 рощ шдроздш м1сцево1 пожежно!' охорони в с. Микола’тка , а другим 
зам1нено пожежний автомобшь на maci ГАЗ-53 1979 року випуску в 1снуючому 
пщроздш1 мюцевоУ пожежно!' охорони в с. Берестове. Загалом на утримання цих 
двох шдроздшв Берест1вською с1льською радою на 2018 рш видшено 
840 тис. грн.
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Також, рш ення про створення мюцевоУ пожежноУ охорони, прийнято 
Бот1евською сшьською радою, якою придбано пожежний автомобшь МАЗ 
вартютю 1 млн. 200 тис. грн.

Головным управлшням ДСНС УкраУни у Запор1зькш области проводиться 
робота i на територ1ях, де ще не створеш ОТГ. 15 вересня 2017 року в 
с. Михашйвка Вшьнянського району вщновлено роботу ni дрозд шу мкцевоУ 
пожежноУ охорони (дал1 -  МПО), який був створений ще в 2000 рощ, але з 2010 
року не функщонував у зв’язку з вщсутнютю фшансування. Утримання цього 
шдроздшу здшснюеться за рахунок бюджепв двох сшьських рад - 
МихайловськоУ та ЛюцернянськоУ.

Робота по створенню шдроздшв МПО в Запор1зькш облает! 
продовжуеться. Основними проблемними питаниями шд час створення i 
функцюнування мюцевих та добровшьних пожежних шдроздшв е:

недостатнють коптив в органах мюцевого самоврядування на створення 
нових та розвиток вже юнуючих шдроздшв;

мш1мальна штатна чисельн1сть прац1вник1в мюцевих пожежних команд 
та в'[дсутн!сть резерву шдготовлених добровольц1в, що не дае можливост1 
системно виконувати покладен1 на щ п1дрозд1ли завдання за призначенням;

придшення недостатньо1 уваги створенню належних умов для роботи 
персоналу в шдроздшах МПО (службов1 прим1щеиня потребують ремонту та 
комплектування сучасним обладнанням);

використання застаршоУ пожежно-рятувальноУ техн1ки не дае змоги 
ефективно та оперативно реагувати на надзвичайш ситуац1У, до л1кв1дац1У 
насл1дк1в яких залучаються створеш шдроздши;

в1дсутн1сть необхщного авар1йно-рятувального та пожежно-техн1чного 
обладнання, спец1ального одягу та спорядження для пращвниюв МПО збшыпуе 
ризик травмування пщ час виконання своУх обов’язк!в;

персонал п1дрозд1л1в не мае вщповщноУ пщготовки.
Зважаючи на вищевикладене, Головне управлшня ДСНС УкраУни у 

Запор1зьк1й облает! вбачае першочерговим завданням вир1шення наступних 
питань:

1. Забезпечити створення структури оргашв управл1ння системою 
цившьного захисту у склад! утворених ОТГ i3 врахуванням кшькост1 населения, 
наявност1 великих промислових пщприемств та ризик1в виникнення 
надзвичайних ситуацш.

2. 3 урахуванням наданих Головним управлшням ДСНС УкраУни у 
Заиор1зькш област1 розрахунк1в на територ1У кожноУ адм1н1стративно- 
територ1апьноУ одинищ базового р1вня (ОТГ) епшьно з кер1вниками ОТГ 
створювати шдроздши МПО, укомплектувати Ух необхщною кшькютю 
пожежноУ техн1ки та передбачити Ух утримання за рахунок м1сцевих бюджет1в.

3. Продовжити роботу щодо техшчного переоснащения служб та 
формувань цившьного захисту новостворених ОТГ сучасними зразками техшки 
i обладнання, забезпечити особовий склад сучасним бойовим одягом та 
спорядженням.

4. Спланувати та провести комплекс заход1в щодо проведения 
професшноУ пщготовки прац1вник!в мюцевих та добровшьних пожежних 
шдроздшв
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За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Рекомендувати головам об'еднаних територ!альних громад:
1) на шдстав1 анал1зу стану забезпечення пожежно1 безпеки на територ1ях 

ОТГ визначити розрахунков1 потреби МПК (ДГЖ(Д) з урахуванням прибуття 
IX до мюця виклику у термш, що не перевищуе 20 хвилин; оптимальну штатну 
чисельнють мюцевих пожежно-рятувальних пщроздшв; мюця буд1вництва 
пожежних депо (пристосованих примщень), у тому чишп буд1вництва 
пожежних депо модульного типу; порядок комплектування МПК (ДГЖ(Д) 
специальною пожежно-рятувальною техшкою, оснащениям i засобами зв'язку; 
обсяги фшансування для утворення та функцюнування шдроздЫв;

Термш виконання -  протягом 2018 року
2) утворити необхщну кшькють мюцевих пожежно-рятувальних

пщроздшв на TepHTOpii' ОТГ власними р1шеннями;
TepMiH виконання -  протягом 2018 року

3) пщготовку персоналу для МПК (ДПК(Д) здшснювати на 6a3i 
навчальних пункив аваршно-рятувальних загошв спещального призначення 
вщповщно до навчального плану та програми спещальноТ пщготовки, 
затверджеиих наказом ДСНС № 331 вщ 11.07.2016;

Терм1н виконання -  протягом 2018 року
4) проводити роз'яснювальну роботу з населениям щодо необхщноеп 

дотримання вимог норм i правил пожежно'1 та техногенно'1 безпеки у побут1 та 
на виробництвц необх1дност1 та доц1льност1 створення МПК (ДПК(Д) у 
населених пунктах та залучення до них мюцевих мешканц1в;

Термш виконання -  протягом 2018 року
5) про проведену протягом 2017 року роботу та заплановаш на 2018 piK 

заходи по створенню шдроздЫв м1сцево1 пожежно1 охорони на територИ 
об’еднаних територ1альних громад про1нформувати Головне управлшня 
Державно! служби Укра'ши з надзвичайних ситуацш у Запор1зьюй област1.

TepMiH виконання -  30.04.2018

2. Головному управлшню ДСНС Укра’ши у Запор1зькш облает!:
1) проводити анал1з стану забезпечення пожежноУ безпеки в ОТГ та 

надавати пропозицп ОТГ щодо п вдосконалення;
Термш виконання - протягом 2018 року

2) надавати ОТГ практичну допомогу щодо пщготовки швестицшних 
програм i проект1в 1нфраструктурного розвитку у сфер1 цив1льного захисту та 
забезпечення пожежно'1 безпеки, у першу чергу - у питаниях утворення та 
вдосконалення д1яльност1 мюцевих пожежно-рятувальних шдроздинв;

Термш виконання - протягом 2018 року
3) визначати за погодженням з ОТГ зони вщповщальноеп мюцевих 

пожежно-рятувальних шдроздипв у pa3i ix утворення та введения у розрахунок, 
встановлювати порядок 'ix залучення до гасшня иожеж, л!кв1дацп наслщюв 
надзвичайних ситуац1й та небезпечних под1Й, включати ix до в1дпов1дних 
Плашв залучення сил i засоб1в;

Термш виконання - протягом 2018 року
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4) проводити з ОТГ спшьш рейди та nepeeipKH стану готовности юнуючих 
мюцевих пожежних команд.

Термш виконання - протягом 2018 року

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

5. Про затвердження Перелжу документе з питань цившьного 
захисту, що розробляються на об’ектах господарювання Запор1зько1 
област1

Доповщач: заступник начальника навчально-методичного центру
цившьного захисту та безпеки життед1яльност1 
3anopi3bKoi облает! з навчально'1 та виробничо'1 роботи 
Арнаутов Олексш Георпйович

Зпдно з наказом ДСНС УкраТни вщ 12.07.2016 № 836 затверджено 
Прим1рний перелш документе з питань цившьного захисту, що розробляються 
суб’ектами господарювання.

Запор1зькою обласною державною адмшютращею затверджеш 
оргашзацшно-методичш вказ!вки щодо навчання населения Запоргзько1 областл 
д1ям у надзвичайних ситуащях, в яких було запропоновано Навчально- 
методичному центру цившьного захисту та безпеки життед1яльност1 
Запор1зько1 облает! пщготувати перелж документ! в з питань цившьного захисту 
на об’ектах господарювання ЗапоргзькоУ область

Навчально-методичний центр цившьного захисту та безпеки 
життед!яльност1 Запор1зько1 обласп розробив вищезазначений перел1к 
вщповщно до вимог наказу ДСНС Укра’ши вщ 12.07.2016 № 335 «Про
затвердження Прим1рного перелжу документ1в з питань цившьного захисту, що 
розробляються центральними i мюцевими органами виконавчоУ влади, 
органами мюцевого самоврядування, суб’ектами господарювання" та погодив з 
Департаментом з питань цившьного захисту населения обласноУ державноУ 
адмшютращУ та ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш область

Розроблений перелш документе з питань цившьного захисту сприятиме 
покращенню оргашзащУ цившьного захисту на об’ектах господарювання 
Запор1зько1 облает!.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Затвердите Перелш докуменпв з питань цившьного захисту, що 
розробляються об’ектами господарювання Запор1зькоУ область

Р1шення KoMicii’ прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii врахованг
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6. Про забезпечення стало! безпечно’1 безперебшноУ роботи ТОВ 
«Запоргзький титаномагшевий комбшат»

Доповщач: перший заступник директора ТОВ «Запор13ький
титаномагшевий комшнат»
Тимощук Вадим Олексшович

Сшвдоповщач: заступник техшчного директора ПАТ
«Запор1жжяобленерго» з високовольтних мереж 
Власов Владислав Володимирович

Сшвдоповщач: начальник Державно'1 шспекцп з енергетичного нагляду
за режимами споживання електрично'1 i тепловоТ енергп' у
Дншровському perioHi
Ткач Сергш Олександрович

ТОВ «Запоргзький титаномагшевий комбшат» (дал1 - ТОВ «ЗТМК», 
товариство, комбшат, пщприемство) листами №06/13-455, 456, 457, 458, 459 
звернулось до голови Запор1зько1 обласноТ державно'1 адмшютрацп, СБУ, 
3anopi3bKoro обласного прокурора, ГУ ДСНС УкраТни в Запор1зько1 облает! 
щодо виршення питания вщновлення постачання електроенерпТ для 
забезпечення можливосп подальшоУ стабшьно’1 роботи еколопчно 
небезпечного виробництва, унеможливлення ризиюв виникнення еколопчноУ 
катастрофи в perioHi та людських жертв. На сьогодн1 ситуащя не вир1шена. 
Також, 26.03.2018 ТОВ «ЗТМК» листом № 06/13-464 звернувся до голови 
ФДМУ державному органу, який здшенюе управл1ння державною часткою у 
статутному кап1тал1 ТОВ «ЗТМК». Ситуащя залишаеться не вир1шеною.

1з чотирьох Л1н1й, як1 забезпечують над1йну схему електропостачання 
комб1нату, ПАТ «Запор1жжяобленерго» 07.12.2017 вщключило л1н1ю № 105 у 
зв’язку з незадов1льним техн1чним станом Ухнього обладнання.

20.03.2018 о 13.00 ПАТ «Запор1жжяобленерго» провело вщключення 
ЛЕП 150 кВ № 409 шдстанцй ТМ-2, в результат! чого живлення комбшату 
залишилось на двох невзаеморезервуемих л1н1ях. Ситуац1я, яка склалася на 
шдприемств1, е дуже небезпечною. Робота еколопчно небезпечного 
виробництва ТОВ «ЗТМК» на двох джерелах живлення загрожуе припиненню 
енергопостачання шдприемства, виникненню еколопчноТ катастрофи в 
масштаб! репону та може привести до жертв серед населения.

У раз1 виникнення aBapii на однш з л1н1й елекропостачання можливе 
виникнення надзвичайноУ CHTyanii з розповсюдженням небезпечних х1м1чних 
речовин.

При аваршному припиненн1 електропостачання на територИ 
п1дприемства будуть вимкнут1 системи газоочистки, локал1зацп хлорноТ хвил1, 
зв'язку та опов1щення, забезпечення водою для гас1ння пожеж та постановки 
водяних зав1с.

Водночас, у ПАТ “Запор1жжяобленерго” склалася критична ситуащя у 
зв’язку з несвоечасним розрахунком ТОВ “ЗТМК” за спожиту електричну 
енерпю. Станом на 28.03.2018 заборгованють за спожиту активну електричну 
енерпю складае 591 860 276,64 грн. Загальний борг складае майже 
843 млн. грн. Це призвело до несвоечасно'1 виплати зароб1тноТ плати 
пращвникам товариства (загальний борг по зароб1тнш плат1 складае
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233 млн. грн.). За 2017 та 2018 роки з qiei' причини звшьнилось 1384 
пращвники, з початку 2018 року звшьнилось 363 пращвники.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Рекомендувати ПАТ «Запор1жжяобленерго», Державнш шспекцп з 
енергетичного нагляду за режимами споживання електрично1 i теплово'1 енергп 
у Дншровському perioHi, ТОВ «Запор1зький титаномагшевий комбшат» 
опрацювати спшьш заходи та забезпечити сталу безпечну безперебшну роботу 
ТОВ «Запор1зький титаномагн1евий комбшат».

TepMiH виконання -  постшно

2. Рекомендувати ТОВ “Запор1зький титаномагшевий комбшат” 
вжити Bcix необхщних заход! в щодо погашения перед ПАТ 
“Запор1жжяобленерго” заборгованост1 за спожиту електричну енерпю, що 
склалася на TenepiuiHifi час.

Терм1н виконання -  термшово

3. Рекомендувати ПАТ «Запор1жжяобленерго» в pasi виникнення 
авар1йно1 ситуацп, пов’язано1 з порушенням електропостачання на ТОВ 
«Запор1зький титаномагн1евий комб1нат», у найкоротший строк забезпечити 
електропостачання на ТОВ «Запор1зький титаномагшевий комб1нат» не менш, 
шж по двом взаеморезервуемим джерелам.

4. Рекомендувати ТОВ «Запор1зький титаномагшевий комбшат» та 
ПАТ «Запор1жжяобленерго»:

1) привести акт еколог1чно1, авар1йно1 та технолопчноТ брон1 у 
в1дпов1дн1сть до «1нструкцп про порядок складання акта еколопчноТ, авар1йноТ 
та технолопчно1 брон1 електропостачання споживача», затверджено'1 наказом 
МЫстерства палива та енергетики Укршни вщ 19.01.2004 № 26, та фактичного 
стану справ;

Терм1н -  термшово
2) шформащю про заходи, вжип щодо забезпечення стало'1 безпечно1 

та безперебшно1 роботи ТОВ «Запор1зький титаномагшевий комбшат», надати 
до Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютращ1.

TepMiH -  02.04.2018

5. Контроль за виконання пункту 1 цього р1шення покласти на 
Департамент промисловосп та розвитку шфраструктури Запор1зько1 
облдержадм1н1страцп.

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозищ! член1в KoMicii враховаш.
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7. Про видшення паливно-мастильних матер1ал1в для пожежно- 
рятувальних частин та аваршно-рятувального загону спещального 
призначення ГУ ДСНС Укра'ши у Запорпысш облает!

15

Протягом осшньо-зимового перюду 2017-2018 року на територп 
Запор1зько1 облает! вщбувалися надзвичайш поди, обумовлеш тривалими 
несприятливими погодними умовами у вигляд1 сшгопад1в, сшгових замет1в та 
ожеледицею.

Особовий склад та техн!ка ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш обласи 
залучалися до розчиетки автомобшьних дорш державного i мюцевого значения, 
а також надавали допомогу вод1ям у звшьненш транспортних засоб1в i3 
сн1гових заметив. Всього за цей перюд аваршно-рятувальними ni дрозд! лам и 
розчищено 80 км автодор1г, звшьнено i3 сшгових замет1в 867 транспортних 
засоб1в та надана допомога 1854 громадянам, яю в них знаходились.

Як наслщок, це призвело до значних перевитрат пально-мастильних 
матер1ал1в, розрахованих на використання протягом всього року. Викликае 
занепокоення те, що наявноТ юлькост! пального (без урахування недоторканого 
запасу) у структурних шдроздшах ДСНС вистачить на 2-3 повних заправки 
пожежних автомобшв.

Вщсутшсть паливно-мастильних матер1ал1в ставить пщ загрозу своечасне 
реагування аваршно-рятувальних шдроздшв ГУ ДСНС на можлив1 
надзвичайш ситуацп та подй', яю можуть виникнути протягом весняно-л1тнього 
2018 року, у першу чергу, пов’язаш i3 ефективним виконанням заход1в щодо 
безпечного пропуску повеш, паводюв, шдняття р1вня грунтових вод 
(шдтоплення територш), гасшням пожеж та збереженням життя людей.

Для забезпечення реагування на можлив1 ускладнення ситуащ!' у перюд 
сходження криги, пропуску льодоходу, повеш та паводюв Головним 
управлшням передбачено залучити до дш:

94 одинищ техшки (на чергуванш) та 103 одинищ техшки (в резерв!).
8 одиниць шженерно'1 техн1ки (БАТ -  1 од., автогрейдер -  1 од., бульдозер 

-  1 од., екскаватори - 2 од., автокрани -  3 од.);
27 засоб!в подолання водних перешкод (човни, катери, ПТС);
39 од. насосного обладнання (мотопомпи).
3 метою запобшання виникненню надзвичайних ситуацш у зесняний 

перюд поточного року, своечасно\' л1кшдащ1 можливих наслщюв, забезпечення 
оперативно!' готовноей аваршно-рятувальних шдроздшв, Головне управлшня 
ДСНС Укра'ши у Запоргзькш област1 просить видшити для пожежно- 
рятувальних частин та аваршно-рятувального загону спещального призначення 
ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 паливно-мастильних матерiалi в у 
кшькосп 20 276 л, у тому чист: 

бензину А-92 - 12 000 л; 
дизельного пального - 8 276л.
За результатами розгляду,

Доповщач:



КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Погодитись з видшенням ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш облаеи 
паливно-мастильних матер1агпв у кшькост! 20276 л, у тому числк бензину А-92
- 12000 л1тр1в та дизельного пального -  8276 л1тр1в.

3. Департаменту з питань цившьного захисту населения
облдержадмшютращУ шдготувати проект розпорядження голови Запор1зькоУ 
облдержадмшютращУ про видшення ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш област1 
паливно-мастильних матерiалiв у кшькоеп 20276 л, у тому числк бензину А-92
- 12000 л1тр1в та дизельного пального -  8276 лпр1в, яю були придбаш за кошти 
з резервного фонду обласного бюджету вщповщно до розпорядження голови 
Запор1зько1 облдержадмшютращУ вщ 06.02.2018 № 60 «Про видшення к о п тв  i3 
резервного фонду обласного бюджету Департаменту з питань цившьного 
захисту населения облдержадмшютращУ»;

Термш виконання -  10.04.2018

4. ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш облаеи пюля отримання паливно- 
мастильних MarepianiB щомюяця до 25 числа надавати до Департаменту з 
питань цившьного захисту населения облдержадмшютращУ зв1ти про 
використання вищезазначених паливно-мастильних матер1агпв.

Термш -  до 01.07.2018

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii' враховаш.

8 -Щ—щ • • • •• • •••. Про внесения змш до складу члешв регюнально1 k o m i c u  з питань 
техногенно-еколопчноТ безпеки та надзвичайних ситуацш Запор1зько1 
облает!

Доповщач: директор Департаменту з питань цившьного захисту
населения Запор1зькоУ облдержадмшютращУ 
Шлея Володимир Володимирович

3 метою вдосконалення роботи репональноУ KOM icii з питань техногенно- 
еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш ЗапоргзькоУ облает! пропонуеться 
погодити включения до складу репональноУ KOMicii' з питань техногенно- 
еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш Запор1зькоУ облаеи Бабанша 
Олександра Олександровича -  заступника голови Запор1зькоУ 
облдержадмшютращУ, Булавшова Андр1я Анатолшовича -  заступника 
директора Департаменту - начальника управлшня планування та з питань 
запобшання надзвичайних ситуацш i оргашзацшноУ роботи Департаменту з 
питань цившьного захисту населения облдержадмшютращУ.

За результатами розгляду,

16



К0М1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Погодитись з включениям до складу репонально1 KOMicii з питань 
техногенно-еколопчно1 безпеки та надзвичайних ситуацш Запор1зькоТ област1 
Бабанша Олександра Олександровича -  заступника голови Запор1зько1 
облдержадмшютращ1, Булавшова Андр1я Анатолшовича -  заступника 
директора Департаменту - начальника управлшня планування та з питань 
запоб1гання надзвичайних ситуацш i оргашзацшноГ роботи Департаменту з 
питань цившьного захисту населения облдержадмшютращь

2. Секретар1ату репональноУ KOMicii’ з питань техногенно-еколопчноТ 
безпеки та надзвичайних ситуацш Запор1зько\‘ област1 внести вщповщш змши 
до рш ення голови Заиор1зько1 облдержадмшютращ1 вщ 26.01.2016 № 16 «Про 
створення репонально'1 KOMicii з питань техногенно-еколопчиоУ безпеки та 
надзвичайних ситуацш, затвердження и посадового складу та Положения про 
не1».

Терм1н -  KBtieHb 2018 року

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

9. Про nepiuoHeproBi (невщкладш) заходи щодо запоб1гання 
виникненню надзвичайно!* ситуацн сощального характеру в Запорпькш 
област1

Допов1дач: начальник управлшня превентивно! д1яльност1
Головного^управлшня НацюнальноТ полщи в
Запор1зькш обласи
Ткаченко Анатолш Павлович

У зв’язку з тим, що для Запор1зько*1 обласп встановлено «жовтий 
(iM OBipHa загроза)» р1вень терористично\‘ загрози ГУ НП в Запор1зькш област1 
посилюються заходи щодо запобнання терористичним актам та шдвищення 
р1вня безпеки в багатолюдних та громадських м1сцях.

ГУ НП в Запор1зькш област1 звертаеться з проханням розглянути на 
засщанш територ1ально1 KOMicii з питань ТЕБ та НС питания щодо видшення 
коптив з резервного фонду обласного бюджету на першочергов1 (невщкладш) 
заходи на запобпання виникнення надзвичайних ситуацш сощального 
характеру у зв’язку з ризиками терористично*1 загрози, а саме на придбання 
паливно-мастильних матер1ал1в для забезпечення службового транспорту ГУ 
НП в Запор1зькш обласп, зад1яного в oxopoHi публ1чного порядку в мюцях 
проведения масових заход1в пщ час проведения Великодшх та травневих свят.

На вищезазначеш першочергов1 (невщкладш) заходи i3 запобнання 
виникнення надзвичайно\' ситуащ1 сощального характеру необхщно 
37000 лггр1в бензину марки А-95.

За результатами розгляду,
КОМ1СШ ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.
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2. Визначити, що ситуащя в облает, для яко\' встановлено «жовтий 
(iMOBipHa загроза)» р1вень терористичноТ загрози вщповщно до постанови 
Кабшету MimcTpiB Укра'ши вщ 18.02.2016 № 92 «Про затвердження Положения 
про едину державну систему запоб1гання, реагування i припинення 
терористичних акпв та лпшмгзацп ix наслщюв», може призвести до 
надзвичайно'1 ситуацй мюцевого р1вня та вщповщае п.п. 2 п. 6 постанови 
Кабшету MiHicTpiB Укра'ши 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 ситуащя може бути вщнесена до коду 30400 
надзвичайно'1 ситуацн conianbHoro характеру «Установления вибухового 
пристрою у багатолюдному мющ, установ1 (оргашзац!!', пщприемств!), 
житловому ceKTopi, транспорт!» i вщповщае ознакам надзвичайних ситуацш, 
що вказаш у п. 3.12 «Вибух (зад1яння) вибухового пристрою (шшого 
смертоносного пристрою масового ураження, за винятком застарших 
боеприпас1в, у громадському M icni, установ1, opraH i3anii, шдприемста, 
житловому ceKTopi, на транспорт!, що призвело до загибел1 або травмування 
населения» наказу МНС Укра'ши вщ 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження 
Класифшацшних ознак надзвичайних ситуац1й».

3. Погодитись з видшенням kolu tIb  з резервного фонду обласного 
бюджету, opieHTOBHO 1,2 млн. грн. Департаменту з питань цившьиого захисту 
населения облдержадмшютращ1 для ГУ НП в Запор1зькш област1 на 
першочергов1 (невщкладн1) заходи щодо запобнання вииикиенню надзвичайно'1 
ситуац11 соц1ального характеру в Запор1зьк1й облает!.

4. Рекомендувати Головному управлшню Нащонально1 пол1ци в 
Запор1зьк1й облает! шдготувати в1дпов!дн! документи, що п!дтверджують 
необхщшеть вид!лення кошт!в з резервного фонду обласного бюджету, 
вщповщно до постанови Кабшету MiHicTpiB Укра'ши в1д 29.03.2003 № 415 «Про 
затвердження Порядку використання коптив резервного фонду бюджету» та 
розпорядження голови облдержадмш1страци вщ 29.03.2010 № 85 «Про 
затвердження Регламенту використання коптив резервного фонду обласного 
бюджету», наказу МВС Укра'ши вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження 
«Вимог до перелжу та зм1сту документ1в для надання експертного висновку 
про р1вень надзвичайно1 CHTyanii», пройти узгодження в департаментах з 
питань цившьного захисту населения, фшанав, кап1тального буд1вництва 
облдержадм1н1страц11 та надати ix для подальшого опрацювання до 
Департаменту економ1чного розвитку i торпвл! облдержадмш1страцп.

Терм1н виконання -  термшово

5. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращ1 надавати всеб1чну допомогу ГУ НП в Запор1зьюй обласп 
у п1дготовц1 документацй', зазначено! в пункт! 4 цього р!шення.



6. Рекомендувати ГУ ДСНС Украши шдготувати проект повщомлення 
(форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайних ситуацш сощального 
характеру в Запор1зькш облает!.

TepMiH виконання -  термшово

7. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютрацп 
на шдстав1 п.п. 2, 3 цього р1шення та поданих обгрунтовуючих докуменпв 
пщготувати проект розпорядження голови облдержадмшютращ1 про видшення 
к о п т в  i3 резервного фонду обласного бюджету ор1ентовно 1,2 млн. грн. 
Департаменту з питань цившьного захнету населения облдержадмшютращУ для 
ГУ НП в Запор1зькш област1 на першочергов1 (невщкладш) заходи щодо 
запоб!гання виникненню надзвичайноУ ситуацп сощального характеру в 
Запор1зькш област1 (на закушвлю через електронну систему публ1чних 
закушвель «Prozorro» 37000 л1тр1в бензину марки А-95 для подалыпо1 передач! 
Головному управлшню Нащонально1 полщП’ в Запор1зькш област1).

Терм1н виконання -  у триденний термш 
шеля надання пакету документе

Р1шення KoMicii ирийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii враховаш.

10. Про першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання 
виникнення надзвичайно)* ситуацй’ на майданчику очисних споруд 
водопостачання Захщного групового водопроводу КП «Облводоканал», 
розташованого бшя с. Новоданил1вка Яким1вського району Запор1зько1 
област1 та недопущения припинення водопостачання у швдённш частиш 
области

Доповщач: техшчний директор КП «Облводоканал» Запор1зько1
обласно*1 ради
Акопян Артур Романович

На майданчику очисних споруд водопостачання Захщного групового 
водопроводу КП «Облводоканал» Запор1зько1 обласно'1 ради (дал! -  КП 
«Облводоканал»), завдяки якому мешканщ Мел1топольського, Приазовського, 
Приморського, Яким1вського райошв та населения Mi ста Бердянськ 
забезпечуються питною водою, виникла аваршна ситуащя.

На територи комплексу очисних споруд бшя бущвл1 блоку контактних 
осв1тлювач1в на поверхш з’явилися витоки води. Обстеження та подалыпа 
локагйзащя виявили, що вийшла i3 ладу цшком зношена дшянка стацюнарного 
трубопроводу, яка була встановлена у 1979-1983 роках.

Постшний вит1к води розмочуе грунти шд фундаментами буд1вель блоку 
контактних осв1тлювач1в та АБК, що загрожуе обрушениям цих бущвель. Це 
призведе до повно1 зупинки роботи комплексних очисних споруд та 
припинення постачання води у швденному perioHi облает!.

Виконання ремонтних po6iT i3 замши дшянки плануеться виконати 
власними силами КП «Облводоканал», але фшансовий стан шдприемства 
сьогодш не дозволяе проф!нансувати вищезазначених аваршних робгг.

Враховуючи те, через невиконання аваршних роб1т можливо виникнення 
надзвичайних ситуацп техногенного характеру, КП «Облводоканал» просить
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видшити кошти з резервного фонду обласного бюджету розм1ром ор1ентовно 
500 тис. грн. на термшове виконання першочергових (невщкладних) заход1в i3 
запобшання виникненню надзвичайноУ ситуащУ.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до уваги шформащю доповщача.

2. Визначити, що аваршна ситуащя, яка виникла на майданчику очисних 
споруд водопостачання Захщного групового водопроводу КП «Облводоканал», 
розташованого бшя с. Новоданшпвка Яким1вського району Запор1зькоУ обласп, 
може привести до надзвичайноУ ситуацп мюцевого р1вня та вщповщае п.п. 2 
п. 6 постанови Кабшету MimcTpie УкраУни вщ 24.03.2004 № 368 «Про 
затвердження Порядку класифшацн надзвичайних ситуацш техногенного та 
природного характеру за iT р1внями».

Вщповщно до Державного класифжатора надзвичайних ситуацш 
ДК 019-2010, вищезазначена авар1я може бути вщнесена до коду 10810 
«НС унаслщок aeapii в канал1зац1йних системах i3 скиданням забруднювальних 
речовин» i в1дповщае ознакам надзвичайних ситуацш, що вказаш у п. 1.69 
«Скидання неочищених чи недостатньо очищених ст1чних вод на територп 
населеного пункту або у водн1 об’екти в обсяз1 понад 100 куб. м. за годину, 
загальний обсяг скиду понад 500 куб. м.» наказу МНС УкраУни вщ 12.12.2012 
№ 1400 «Про затвердження Класифжацшних ознак надзвичайних ситуацш».

3. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС УкраУни у Запор1зькш 
област1 п1дготувати повщомлення до ДСНС УкраУни (форма НС-1) щодо 
загрози виникнення надзвичайно'У ситуац1У на майданчику очисних споруд 
водопостачання Захщного групового водопроводу КП «Облводоканал», 
розташованого бшя с. Новоданил1вка Яким1вського району Запор1зькоУ област1.

Терм1н виконання -  терм i ново

4. Погодитись з видшенням кошт1в з резервного фонду обласного бюджету 
Департаменту житлово-комунального господарства та буд1вництва 
облдержадм1н1страц1У для КП «Облводоканал» Запор1зькоУ обласноУ ради, 
ор1ентовно, 500 тис. грн., на виконання першочергових (невщкладних) заход!в 
щодо запобшання виникненню надзвичайноУ ситуащУ на майданчику очисних 
споруд водопостачання Захщного групового водопроводу КП «Облводоканал», 
розташованого бшя с. Новоданшпвка Яким1вського району Запор1зькоУ обласп 
та недопущения припинення водопостачання у швденнш части Hi област1.

5. КП «Облводоканал» епшьно з Департаментом житлово-комунального 
господарства та буд1вництва облдержадм1н1страц11 шдготувати обгрунтовуючу 
кошторисну документац1ю вщпов1дно до постанови Каб1нету MiHicTpie УкраУни 
в!д 29.03.2002 № 415 "Про затвердження Порядку використання кошт1в 
резервного фонду бюджету", розпорядження голови облдержадм1н1страц1У вщ 
29.03.2010 № 85 "Про затвердження Регламенту використання кошт1в

20



21
резервного фонду обласного бюджету" та наказу ДСНС Украши вщ 04.09.2014 
№ 905 "Про затвердження "Вимог до перелжу та змюту докумеппв для 
надання попереднього експертного висновку про р1вень надзвичайно'1 ситуацп 
техногенного та природного характеру", пройти узгодження в департаментах з 
питань цившьного захисту населения, каштального бущвництва, фшанс1в 
облдержадмшютрацп та надати i'x для подалыпого опрацювання до 
Департаменту економ!чного розвитку i торпвл! облдержадмш1страцй.

6. Департаменту екоиом1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютращ1 
на тдстав1 п.п. 2, 4 цього ршення шдготувати проект розпорядження голови 
облдержадмшютрацп про видшення к о п т в  i3 резервного фонду обласного 
бюджету Департаменту житлово-комунального господарства та буд1вництва 
облдержадмшютращ!' для КП «Облводоканал» 3anopi3bKo‘i обласно'1 ради, 
ор1ентовно, 500 тис. грн., на виконання першочергових (невщкладних) заходiв 
щодо запоб1гання виникнення надзвичайно'1 ситуащ'1 на майданчику очисних 
споруд водопостачання Захщного групового водопроводу КП «Облводоканал» 
Запор1зько1 обласно!' ради, розташованого бшя с. Новоданшпвка Яким1вського 
району Запор1зько1 облает! та недопущения припинення водопостачання у 
швденнш частит область

Головним розпорядником к о п т в  визначити Департамент житлово- 
комунального господарства та бущвництва облдержадмшютрацп. Отримувачем 
к о п тв  визначити КП «Облводоканал» 3anopi3bKoi' обласно! ради.

Термш виконання -  термшово

Терм1н виконання -  у триденний термш 
теля  надання пакету документгв

Рш ення KoMicii" прийнято вщкритим голосуванням одностайно. 
Пропозищ! члешв Комюп враховаш.

Перший заступник 
голови KoMicii, заступник 
голови облдержадмшютращ! В.В. Скоблшов


