
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласно 
адмшютраци 
KOMicii з пита

ПРОТОКОЛ№ 1
•  •  • •  •  • • •  позачергового засщання регюнально1 k o m ic ii

з питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуацш

16.01.2018

ГОЛОВУВАВ:

ПРИСУТН1:

м. Запорхжжя

перший заступник голови регюнальноГ комюп з 
питань ТЕБ та НС, заступник голови 
облдержадмшютрацп Скоблшов В.В. за дорученням 
голови репонально1 комюп з питань ТЕБ та НС, голови 
обласноГ державно1 адмшютраци Бриль K.I.

персональний склад членiв KoMicii, 
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про видшення к о и т в  з резервного фонду обласного бюджету для 
Головного управлшня ДСНС Укра'ши у Запор1зькш обласп на 
nepuioneproBi (невщкладнГ) заходи щодо запоб1гання виникненню 
надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру в зимовий 
перюд 2018 року

Доповщач: начальник управлшня оргашзащУ заход1в цившьного
захисту Головного управлшня ДСНС Украши у 
Запор13ьюй обласи 
Дунаев Олекеш Миколайович

Вщсутнють пально-мастильних матер1агйв у шдроздшах Головного 
управлшня ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 ставить шд загрозу своечасне 
реагування аваршно-рятувальних шдроздшв Головного управлшня на можлив1 
надзвичайш ситуаци та поди, яю можуть виникнути протягом зимового перюду 
2018 року, у першу чергу, це подй', пов’язаш з розчищенням сшгових замет1в, 
вившьненням з них автомобшьно!' техшки, гасшням пожеж та збереженням 
життя людей.

Протягом зимового перюду 2016-2017 роюв тшьки на автомобшьних 
шляхах област1 для надання допомоги населению шдроздши ГУ ДСНС Укра’ши 
у Запор1зькш обласи залучались 154 рази. Врятовано 535 чоловш. Визволено 3i 
сшгових замет1в 313 одиниць техшки.

3 метою запобшання виникненню надзвичайних ситуацш у зимовий перюд 
поточного року, своечасно1 лшвщаци можливих наслщюв, забезпечення 
оперативно!' готовност1 аваршно-рятувальних шдроздшв, Головне управлшня
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ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облает! просить виршити питания стосовно 
видшення з резервного фонду облаеного бюджету коитв на придбання для 
структурних пщроздЬйв ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 пально- 
мастильних MaTepianiB на суму 600 тис. грн.

Керуючись приписами Порядку використання коитв резервного фонду 
бюджету, який затверджено постановок) Кабшету MimcTpiB Украши вщ 
29.03.2002 № 415 (дал! -  Порядок) та Регламентом використання коитв 
резервного фонду облаеного бюджету, затвердженим розпорядженням голови 
обласно'1 державноУ адмшютрацп вщ 29.03.2010 № 85 (даги — Регламент), 
необхщно визначити, що проведения данних роб1т може розглядатися як захщ, 
пов’язаний i3 запобшанням виникненню надзвичайних ситуацш техногенного 
та природного характеру, на основ! прогноз1в щодо можливого nepe6iry подш, з 
метою недопущения Тх переростання у надзвичайну ситуащю техногенного та 
природного характеру або пом’якшення можливих наслщюв та вщповщно до п. 
6 Порядку i п. 2.1. Регламенту на виконання цього заходу можуть 
використовуватися кошти резервного фонду облаеного бюджету.

Вщповщно до п. 11 Порядку та п.2.4 Регламенту, кошти з резервного 
фонду облаеного бюджету видшяються на безповоротнш основ1 або на умовах 
повернення (для суб’екпв господарсько'1 д1яльност1 недержавноУ форми 
власност! або тих, у статутному фощц яких корпоративш права держави 
становлять менше шж 51 %).

Головне управлшня ДСНС Укра’ши у Запор1зьк1й област1 е 
територ^альним органом центрального органу державного управлшня, який 
заснований та утримуеться за державш кошти та не е суб’ектом господарськоУ 
д1яльност1, тому кошти з резервного фонду можуть бути видшеш на 
безповоротнш ochobi.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома 1нформац1ю начальника управл1ння орган1зац11 
заход1в цив1льного захисту Головного управл1ння ДСНС Укра'ши у Запор1зькш 
област1 Дунаева О.М.

2. Попередньо визначити, що ситуащя, яка може виникнути у Запор1зькш 
обласгп в зимовий пер1од 2018 року, може призвести до надзвичайно'1 ситуацп 
репонального р1вня та вщповщатиме п.п. 2 п. 5 постанови Кабшету MimcTpiB 
Укра'ши в1д 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифшацп 
надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру за и р1внями».

Вщповщно до Державного класифшатора надзвичайних ситуац1й 
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до 
коду 20335 «НС, пов’язана 3i сшговими заметами (повне припииення руху 
транспорту на шляхах) або до коду 20336 (НС, пов’язана з сильною 
хуртовиною (за швидкост! впру 15 м/с i бшьше, тривал1стю 12 годин i бшьше) i 
вщповщати ознакам надзвичайних ситуац1Й, що вказан1 у п. 2.12 та 2.13 наказу 
МНС Украши вщ 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифшацшних ознак
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надзвичайних ситуацш» «Попршення життезабезпечення людей внаслщок 
припинення руху автомобшьного транспорту на автомобшьних дорогах 
державного (на обласних автомобшьних дорогах мюцевого значения) з 
причини впливу небезпечного природного явища (сильний сшгопад, сильна 
ожеледь, сильна хуртовина, C H iroei замети тощо)».

3. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра’ши у Запор1зькш 
области

1) пщготувати проект повщомлення за формою НС-1 щодо загрози 
виникнення надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру в 
Запор1зькш област1 в зимовий перюд 2018 року.

Терм1н виконання -  термшово
2) надати Департаменту з питань цившьного захисту населения 

облдержадмшютрацп узагальнеш даш мошторингу, експертиз та 
прогнозованих дослщжень негативних явищ або процеав, яю 
характеризуються перевищенням нормативних показниюв внаслщок впливу
несприятливих погодних умов осшньо-зимового перюду.

Термш виконання -  термшово

4. Погодити видшення головному розпоряднику бюджетних коптв — 
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютрацп з 
резервного фонду обласного бюджету 600,0 тис. грн. на безповоротнш o c h o b I  для 
Головного управлшня ДСНС Укра'ши у Запоргзькш облает! на першочергов! 
(невщкладн!) заходи щодо запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш 
природного та техногенного характеру в Запор1зькш облаем в зимовий перюд 
2018 року.

5. Рекомендувати ГУ ДСНС Укра'ши у Запорьзькш облает! епшьно з 
Департаментом з питань цившьного захисту населения облдержадмшютрацп 
шдготувати обгрунтовуюч1 документа:

розрахунок обсяпв кошт1в з резервного фонду;
перел1к невщкладних заход!в, пов’язаних i3 запоб1ганням виникненню 

надзвичайних ситуац1й та iHmy 1нформац1ю, що пщтверджуе необх1дн1сть 
видшення коптв з резервного фонду бюджету, вщповщно до постанови 
Каб1нету M im c T p iB  Укра'ши вщ 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку 
використання коптв резервного фонду бюджету» та розпорядження голови 
облдержадмшютращУ вщ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту 
використання коптв резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС 
Укра'ши вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до перелжу та змюту 
документ1в для надання експертного висновку про р1вень надзвичайно'1 
ситуац1\'», пройти узгодження в департаментах з питань цившьного захисту 
населения, фшанав, промисловост! та розвитку шфраструктури 
облдержадм1н1страц1'1 та надати i'x для подальшого опрацюваиня до 
Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютращУ.

Термш виконання -  термшово



4

6. Департаменту еконсншчного розвитку i тopriвлi облдержадмшютращ1 
на шдстав1 п.п. 2,4 цього ршення та поданих обгрунтовуючих докуменпв 
шдготувати проект розпорядження голови облдержадмшютрацп про видшення 
kouitIb i3 резервного фонду обласного бюджету 600,0 тис. грн. на безповоротнш 
основ1 на першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запобшання виникненню 
надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру у Запор1зькш 
област1 в зимовий перюд 2018 року.

TepMiH виконання -  у триденний термш 
шсля надання пакету докуменпв

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

2. Про стан готовност1 ПАТ «Запор1жжяобленерго» щодо 
оперативного реагування при виникненш надзвичайних ситуацш в 
електромережах облает!, наявшеть матер!ально-техшчного резерву для 
проведения вщновлювальних та шших невщкладних p o 6 iT  у p a 3 i  

виникнення надзвичайних ситуац1Й внаслщок несприятливих погодних 
умов

Доповщач: техн!чний директор ПАТ «Запор1жжяобленерго»
Лисенко Олег Олександрович

ПАТ «Запор1жжяобленерго» на територп област1 обслуговуе 35901,277 
кшометр1в пов1тряних л1шй та 2851,876 кшометр1в кабельних лшш 
електромереж.

Згщно до стато 25 Кодексу цившьного захисту Украши, розпорядження 
голови Запор1зько1 обласноУ державноТ адмшютраци, на баз1 ПАТ 
«Запор1жжяобленерго» створено спещал1зовану службу цив1льного захисту з 
питань електроенергетики, до складу яко'1 входять 2 спещал1зованних 
формування з вщновлення електромереж та 22 авар1йно-техн1чн1 команди 
район1в електромереж. Усього для здшенення вщновлювальних po6iT в 
електромережах, яю обслуговуються ПАТ «Запор1жжяобленерго», можна 
залучити 1101 роб1тника та 379 одиниць техшки.

На ц1лодобовому чергуванш знаходиться 4 диспетчери ОДС, 24 
диспетчери ОДГ та 30 оперативно-виТздних бригад.

3 метою забезпечення оперативно! л1квщащ1 авар1йних ситуацш в 
електромережах ПАТ «Запор1жжяобленерго», зменьшення часу простою 
обладнання шд час л1кв1дац1'1 насл1дк1в аварш в ПАТ «Запор1жжяобленерго» 
було видано наказ № 688од в!д 25.11.2016 «Про перегляд аваршного запасу», 
зпдно з яким були затверджен1 об’еми, перел1к та м1сця збер1гання аваршного 
запасу. Також вищезазначеним наказом були визначеш особи, яю в1дпов1дають 
за техшчний стан, комплектн1сть та своечасне поповнення авар1Йного запасу.

Авар1йний запас паливно-мастильних матер1ал1в ПАТ 
«Запор1жжяобленерго» станом на 16.01.2018 складае 26145 лггр1в бензину А-92 
(необхщно 42000 лггр1в) та 21855 л1тр1в дизельного пального (необхщно 29000 
л1тр1в).
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За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Рекомендувати ПАТ «Запор1жжяобленерго»:
1) забезпечити оперативне реагування та вжити вщповщних заход1в при 

виникненш надзвичайних ситуацш в електромережах обласп у pa3i виникнення 
надзвичайних ситуацш, спричинених несприятливими погодними умовами;

2) забезпечити необхщний матер1ально-техшчний резерв для 
проведения вщновлювальних та iHuinx невщкладних робгг у pa3i виникнення 
надзвичайних ситуацш, спричинених несприятливими погодними умовами.

2. 1нспекщ1 Держенергонагляду в Запор13ькш област1 тримати на 
контрол! питания щодо аваршних вщключень споживач1в електрично'1 енерп1.

3. Департаменту промисловост1 та розвитку шфраструктури 
облдержадмшютращУ спшьио з ПАТ «Запор1жжяобленерго» провести анал1з та 
розрахунок потреби ПАТ «Запор1жжяобленерго» у матер1ально-техшчному 
резерв! для проведения вщновлювальних та iHuinx невщкладних po6iT у раз1 
виникнення надзвичайних ситуац1й, спричинених несприятливими погодними 
умовами. При необхщноеп поповнення матер1ально-техшчного резерву ПАТ 
«Запор1жжяобленерго» винести дане питания на розгляд регюнально1 KOMicii з 
питань техногенно-еколог1чно1 безпеки та надзвичайних ситуацш.

Термш виконання -  до 26.01.2018 
(пропозицп надати заступнику голови ОДА

Скоблшову В.В.)

Piuiemra KoMicii прийиято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозищ1 член1в KoMicii' враховаш.

3. Про пщведення пщсумк1в роботи KoMicii за 2017 piK та стан
виконання piuieHb KoMicii у 2017 рощ, погодження Плану роботи 

• •• • ••• • регюнальио! komicu з  питань техногенно-еколопчно1 безпеки та
надзвичайних ситуацш на 2018 piK

Доповщач: директор Департаменту з питань цив!льного захисту
населения облдержадмшютрацп 
Шлея Володимир Володимирович

У минулому 2017 роц1 проведено 11 засщань репонально1 KOMicii’ з 
питань ТЕБ та НС, з них чергових засщань - 6, позачергових - 5. На заседаниях 
розглянуто 36 питань.

Вщповщно до Плану роботи KoMicii' на 2017 piK на чергових заседаниях 
були розглянуй питания щодо попередження надзвичайних ситуацш 
техногенного та природного характеру в л1тнш та осшньо-зимовий перюди, 
запоб1гання загибел1 людей на водних об'ектах, стану саштарно-
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ешдемюлопчного благополучия населения, протипожежних заход!в та mini 
питания забезпечення безпеки життед1яльност1 населения область

У 2017 рощ було розглянуто yci питания, яю було включено до Плану 
роботи Комюп на 2017 piK.

Вщповщно до Типового положения про репональну та мюцеву KOMiciK) з 
питань ТЕБ та НС, затвердженого постановок) Кабшету M im cTpie Укра'ши вщ 
17.06.2015 № 409, Положения про репональну KOMiciK>, затвердженого 
розпорядженням голови облдержадмшютрацп вщ 26.01.2016 № 16, р1шення 
KoMicii, прийнятл у межах и повноважень, е обов’язковими для виконания.

Контроль за виконанням pinieHb KoMicii показуе, що визначеними 
виконавцями р1шення KoMicii’ виконувалися в межах компетенцн та вщповщно 
до чинного законодавства.

Секретар1атом KoMicii контроль за виконанням p in ieH b  KoMicii 
здшснювався постшно. Орган1зовано та забезпечено отримання звггно1 
1нформац11 вщ виконавщв. Голов1 KoMicii* пост1йно надавалася 1нформац1я про 
стан виконання протокольних p in ieH b  KoMicii'.

На розгляд та погодження KoMicii надаеться План роботи регюнально1 
KOMicii з питань техногенно-еколопчноТ безпеки та надзвичайних ситуацш на 
2018 piK.

До Плану включено 22 питания, в тому чиои, 11 питань - вщповщно до 
Плану роботи Державно1 KOMicii з питань техногенно-еколопчно1 безпеки та 
надзвичайних ситуац1й на 2018 piK, 15 питань - вщповщно до пропозиц1й членi в 
KoMicii.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Роботу KoMicii' за 2017 piK визнати задовшьною.

2. Погодити План роботи репональноУ KOM icii з питань техногенно- 
еколопчно1 безпеки та надзвичайних ситуацш на 2018 piK.

Ршення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп член1в KoMicii’ врахован!.

4. Про оргашзащю роботи пункт1в o6irpiey на TepnTopii* 3anopi3bKoi" 
облает!

Допов1дач: начальник управлшня opraHi3anii заход1в цив1льного
захисту Головного управлшня ДСНС УкраУни у 
Запор1зькш област1 
Дунаев Олекс1й Мнколайович

За оперативною шформащею структурних пщрозд1л1в з питань 
сощального захисту населения районних державних адм1н1стра1цй, протягом 
зимового перюду 2016-2017 рок1в чисельн1сть oci6, постраждалих ввд 
переохолодження, становила бшьше 25 oci6.
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Водночас система надання сощальних послуг е децентрал1зованою, 
установи сощального обслуговування громадян похилого вшу та oci6 з 
швалщнютю, заклади для бездомних oci6 створюються за ршенням оргашв 
мюцевого самоврядування.

Низка шших заход1в, яких необхщно вжити для запобшання 
переохолодженню та загибел1 громадян, мають м1жвщомчий характер, зокрема, 
розгортання палаток для o6irpiBy, залучення патрульно'1 полщп до раннього 
виявлення постраждалих oci6 на вулицях, проведения шформащйшм кампани 
щодо правил поводження у перiод сильних мороз1в.

Щор1чно м1сцевими органами влади у взаемодп 3i структурними 
тдроздшами ДСНС, л1кувальними закладами, правоохоронними органами, 
мережею установ сощально1 допомоги малозабезпеченим верствам населения 
та медико-сощальних центр1в Товариства Червоного Хреста в Запор13ькш 
област1 забезпечуеться функщонування близько 300 пункпв o6irpiBy, до яких 
протягом 2017 року звернулось за допомогою бшын 4 тис. 626 громадян м. 
Запор1жжя та облает!.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Рекомендувати м1ським головам мют Запор1жжя, Енергодар, Бердянськ, 
Мел1тополь, Токмак та головам об’еднаних територ1альних громад розгорнути 
пункта o6irpiey для надання допомоги людям у перюд значного понижения 
температури пов1тря.

TepMiH виконання - шд час понижения температури

2. Головам райдержадм1н1страцш 1нформувати населения через засоби 
масово! 1нформацЙ та сощальш служби щодо м1сць розташування пункт!в 
o6irpiey та вид1в допомоги, яка в них надаеться.

Терм1н виконання - шд час понижения температури

3. Директору Департаменту охорони здоров’я облдержадмшютрацп 
забезпечити надання необхщноУ медично'1 допомоги постраждалим у закладах 
охорони здоров’я, найближче розташованих до пункпв o6irpiBy.

TepMiH виконання - пщ час понижения температури

4. Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запоргзькш област1 розм1стити 
адреси м1сць розташування пункпв o6irpiBy на офшшному веб-сайт1 
ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облает!.

Терм1н виконання -  терм! ново

Перший заступник
голови KoMicii’ В.В. Скоблпсов

Секретар KoMicii' G.A. Соломахш


