УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-таіі: итпа&теїа.иа

ПРОТОКОЛ №40
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Сесійна зала обласної ради, 401 каб.

24 липня 2020 року
16-30

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
Порядок денний:
1.
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області зумовленою гострою респіраторною хворобою СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2.
Про заходи з протидії пожежам у природних екосистемах на
території Чернівецької області у 2020 році.
3.
Про затвердження Загального переліку першочергових
(невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
яка виникла у травні - червні 2020 року в Чернівецькій області.
4.
Про затвердження Переліку об’єктів (дамб та кріплень), ще
постраждали внаслідок проходження червневого паводка 2020 року та
потребують проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідаці'
наслідків надзвичайної ситуації на території Чернівецької області.
По першому питанню
Доповідачі:
ГОПКО Наталя - в.о. директора ДУ «Чернівецький обласниі
лабораторний центр» МОЗ України.
ПЕРІУС Надія - заступник директора Департаменту освіти і наукі
обласної державної адміністрації
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СЛУХАЛИ:
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, взяти до відома.
2. Дозволити проведення масових заходів при умові дотримання вимоги
5 квадратних метрів на одного учасника заходу.
3. Зняти заборону на роботу закладів дошкільної освіти на території
Чернівецької області.
4. Засновникам закладів дошкільної освіти прийняти рішення про роботу
закладів дошкільної освіти та забезпечити дотримання вимог Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(СОУГО-19), затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 21.05.2020 №25.
5. Перед відкриттям закладів дошкільної освіти органам місцевого
самоврядування
за
участю
представників
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області провести обстеження
дошкільних навчальних закладів на предмет їх готовності до прийняття дітей та
забезпечення протиепідемічних вимог.
Термін - до 01 серпня 2020 року
По другому питанню
Доповідачі:
БАБЮК Василь - заступник начальника Управління з реагування на
надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у Чернівецькій області
СЛУХАЛИ:
Інформацію про заходи з протидії пожежам у природних екосистемах на
території Чернівецької області у 2020 році.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про заходи з протидії пожежам у природних екосистемах
на території Чернівецької області у 2020 році, взяти до відома.
2. Районним державним адміністраціям, спільно із міськими, сільськими і
селищними радами та об’єднаними територіальними громадами:
1) Рекомендувати засобам масової інформації забезпечити інформування
населення про стан пожежної небезпеки у природніх екосистемах під час
оголошення новин та прогнозу погоди.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року

2) Організувати засідання районних/міських комісій з питань ТЕБ та НС,
на якому розглянути питання щодо стану пожеж та їх наслідків, пов’язаних із
горінням сухої рослинності, з прийняттям відповідних рішень.
Термін - до 31 липня 2020 року
3) Забезпечити поповнення матеріальних резервів усіх рівнів для
забезпечення здійснення заходів з протидії пожежам у природних екосистемах.
Термін - до 31 липня 2020 року
4) Запровадити комплекс заходів з протидії пожежам в природних
екосистемах, зокрема інженерного облаштування лісових масивів, забезпечення
своєчасного виявлення та гасіння пожеж на початковому етапі їх виникнення,
захисту населених пунктів, що межують з лісовими масивами.
Термін —до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
5) Вжити заходів до ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і
виробничих відходів на сільськогосподарських угіддях та прилеглих до них
територіях.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
6) Організувати проведення рейдів в населених пунктах області, в ході
яких провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням та
користувачами земельних ділянок щодо недопущення пожеж в екосистемах та
порядку дій у разі виявлення загорань, залучивши до даної роботи
депутатський корпус, фахівців Головного Управління національної поліції у
Чернівецькій області, Управління ДСНС України у Чернівецькій області,
державної екологічної інспекції у Чернівецькій області, працівників освіти,
соціального захисту населення, житлово-комунальних установ та громадських
організацій.
Термін - після завершення
обмежувальних заходів пов’язаних із
карантином
7) Організувати взаємодію з підрозділами Головного Управління
національної поліції у Чернівецькій області, Управління патрульної поліції >
Чернівецькій області, Управління ДСНС України у Чернівецькій області
Національної Гвардії України
Західного оперативно-територіальногс
об’єднання та відпрацювати порядок залучення безпілотних літальних апаратії
для проведення моніторингу обстановки з пожежами в лісових масивах.
Термін - до закінченні
пожежонебезпечного періоду 2020 рок’
8) Забезпечити влаштування навколо населених пунктів, котеджни:
містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах
захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинносз
та вітролому з метою недопущення перекидання лісових пожеж на будинки т
споруди, а в разі виникнення пожежі на об’єктах - поширення вогню на лісое
масиви.
Термін - постійн
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9) Забезпечити контроль за дотриманням агропідприємствами,
фермерами та населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час
збирання врожаю, недопущенням спалювання стерні, сухостою та сміття на
сільгоспугіддях і присадибних ділянках.
Термін - постійно
10) Провести розширену нараду із представниками органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, лісових господарств, Управління ДСНС
України у Чернівецькій області, Головного управління Національної поліції у
Чернівецькій області та інших служб цивільного захисту, на якій заслухати
доповіді про готовність до реагування на пожежі в природних екосистемах
вищезазначених структур та організацій.
Термін - до 31 липня 2020 року
11)
Про виконані заходи проінформувати Управління ДСНС Украї
Чернівецькій області
Термін - до 21 вересня 2020 року
3.
Чернівецькому обласному управлінню лісового та мисливського
господарства,
Національним
природним
паркам
«Черемоський»,
«Вижницький», «Хотинський», Чернівецькому військовому лісництву та іншим
лісокористувачам Чернівецької області:
1)
Проводити постійне підвищення рівня знань працівників лісових
пожежних станцій та осіб, які залучаються до гасіння лісових пожеж від
вищезазначених структур
шляхом проведення спеціальної підготовки в
навчальних закладах ДСНС з метою підвищення професійних навичок
працівників.
Термін —серпень-вересень 2020 року
2) Організувати постійне утримання та обслуговування місць забору
води на території лісових господарств шляхом забезпечення вільних під’їздів із
твердим покриттям, очищення під’їздів від сміття.
Термін - постійно
3) Провести спільні практичні тренування щодо відпрацювання спільних
дій при гасінні лісових пожеж та пожеж в екосистемах із підрозділами
Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Термін - після завершення
обмежувальних заходів пов’язаних із
карантином
4)
Встановити цілодобовий моніторинг природних екосистем для
своєчасного виявлення пожеж, для забезпечення своєчасного та об’єктивного
інформування структурних підрозділів Управління ДСНС України у
Чернівецькій області про виникнення пожеж у лісових масивах та на території
сільськогосподарських угідь.
Термін - постійно
5) Забезпечити створення та постійне оновлення в лісових масивах
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення ремонту
спостережних веж, очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу
прилеглих до населених пунктів, просік, де проходять повітряні лінії
електропередач, нафто-, газо-, продуктопроводи.
Термін - постійно

5

6) Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого
класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням
лісових масивів і лісопаркових зон та в’їзд до них автотранспортних засобів.
Термін - до жовтня 2020 року
7) Привести у працездатний стан пожежні автомобілі, мотопомпи та іншу
техніку пристосовану для цілей пожежогасіння, укомплектування їх пожежнотехнічним обладнанням, інвентарем та засобами зв’язку.
Термін - до серпня 2020 року
8) Створити необхідний резерв паливно-мастильних матеріалів, для
забезпечення заправки техніки, що залучається до гасіння пожеж в
екосистемах.
Термін - до 31 липня 2020 року
9) Провести додаткові інструктажі з працівниками щодо порядку дій у
разі виникнення пожеж чи надзвичайних ситуацій в лісових масивах.
Термін - до 31 липня 2020 року
10) Національним природним паркам «Черемоський», «Вижницький»,
«Хотинський» облаштувати місця відпочинку для населення в рекреаційних
зонах парків.
Термін - до серпня 2020 року
11) Вжити заходів щодо дотримання Правил пожежної безпеки у лісах
Чернівецької області під час проведення технологічного процесу утилізації
порубкових решток під час заготівлі лісу та його очищення від захаращення.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
12) Забезпечити дотримання заходів пожежної безпеки під час
проведення на військових полігонах практичних занять із застосуванням
імітаційних засобів та боєприпасів, які можуть спричинити виникнення пожеж.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
13) Організувати негайне інформування органів управління та сил
цивільного захисту про виникнення пожеж для оперативного їх гасіння.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
14) Запровадити в зоні відповідальності методику раннього залучення
сил та засобів аварійно-рятувальних служб для підсилення формувань
лісокористувачів ще на етапі коли пожежі не досягли рівня надзвичайної
ситуації.
Термін —до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
15) Розробити схему організації зв’язку на пожежі та забезпечити у разі
необхідності підрозділи, які залучаються до гасіння засобами зв’язку.
Термін —до 31 липня 2020 року
16) Організувати перевірку стану готовності пожежних підрозділів
лісокористувачів Чернівецької області до реагування на пожежі та загорання.
Термін - до 31 липня 2020 року
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17) Здійснити ряд заходів, щодо покращення матеріально-технічного
забезпечення лісових пожежних команд лісокористувачів, які дислокуються на
території Чернівецької області, з метою покращення оперативного реагування
на пожежі в лісових масивах до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
18) Організувати перевірки держлісгоспів щодо очищення лісових
масивів від захаращень, у першу чергу тих, що прилягають до населених
пунктів у межах просік під повітряними лініями електропередач, нафто-, газо-,
продуктопроводі в.
Термін - до закінчення
пожежонебезпечного періоду 2020 року
19) Оновити карти лісових масивів для подальшого використання їх при
виникненні лісових пожеж.
Термін - до 31 липня 2020 року
4. Про виконані заходи проінформувати Управління ДСНС України у
Чернівецькій області.
Термін - до 21 вересня 2020 року
По третьому питанню
ВИСТУПИВ:
Подорожний Віктор - директор Департаменту регіонального розвитку
обласної державної адміністрації
Місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання
коштів резервного фонду бюджету», завершено підрахунок збитків та подано
відповідні пакети документів до обласної державної адміністрації, які в
установленому порядку опрацьовано та сформовано Загальний перелік
першочергових (невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, яка виникла у травні - червні 2020 року в Чернівецькій
області.
Враховуючи, що станом на 23 липня 2020 року обсяг коштів резервного
фонду обласного бюджету становить 25,7 тис. грн., підготовлено звернення до
Кабінету Міністрів України щодо виділення для Чернівецької області
додаткових коштів з резервного фонду державного бюджету для подолання
наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в області для
виплати
матеріальної допомоги постраждалому населенню та також на відновлення
об’єктів у сумі 571,8 млн грн., в тому числі:
домогосподарства населення - 2,8 млн грн;
системи постачання природного газу - 8,8 млн грн;
бюджетні установи та об’єкти соціальної сфери - 25,7 млн грн;
дороги місцевого значення та комунальні дороги - 488,8 млн грн;
мости та мостові переходи комунальної власності - 20,9 млн грн;
берегоукріплюючі об’єкти місцевого значення - 10,3 млн грн;
об’єкти водовідведення - 14,6 млн грн.
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Крім того, для проведення капітального ремонту дамб та
берегоукріплюючих споруд державного значення, що перебувають на балансі
Держводагентства, додатково необхідно 104,1 млн грн, капітального ремонту
доріг державного значення - 40,1 млн грн (окремого фінансування в обсязі 251
млн грн потребує будівництво мосту в с. Маршинці Новоселицького району,
який був знищений повінню в 2008 році).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Загальний перелік першочергових (невідкладних) робіт
(заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у травні червні 2020 року в Чернівецькій області, що додається.
2. Департаменту регіонального розвитку спільно із Департаментом
фінансів, Управлінням інфраструктури, капітального ремонту та експлуатації
доріг підготувати та направити відповідне звернення до Кабінету Міністрів
України в найкоротший термін.
Термін - негайно
По четвертому питанню
Доповідач:
КІКЕРЧУК Григорій - заступник начальника Басейнового управління
водних ресурсів річок Прут та Сірет
Про затвердження Переліку об’єктів (дамб та кріплень), що постраждали
внаслідок проходження червневого паводка 2020 року та потребують
проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території Чернівецької області.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Перелік об’єктів (дамб та кріплень), що постраждали
внаслідок проходження червневого паводка 2020 року та потребують
проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території Чернівецької області, що додається.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації перший заступник голови Комісії

Богдан КОВАЛЮК

