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Протокол№ 1
чергового засiдання Сумськоi обласвоi кoмicii з питань техногенноеколопчнот безпеки та вадзвичайних ситуацiй
м.Суми

14 сiчня 2021 року

ГОЛОВУВАВ: Хома В.В.,
голова Сумсько1 обласнот державно!
адмiнiстрацil, голова Сумськот обласноУ комтсп з питань техногенноекологiчноУ безпеки та надзвичайних ситуацiй.
ПРИСУТfП: члени Сумськог обласнот комiсiУ з питань техногенноеколопчнот безпек.и та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй та сiльськi, селищнi, мiськi голови
територiальних громад у студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИ:Й:
I. Про готовнiсть до дiй в умовах зимового перiоду 2021 року.
СЛУХА.ЛИ:
Лугового С.С., директора Департаменту житлово-комунапьного господарства та енерrоефективностi Сумськот обласног державно! адмiнiстрацiУ.
ВИСТУШ1ЛИ:
Попов Б.Б., директор технiчний АТ «Сумиобпенерго»;
Серпенко Д.С., головний iнженер управлiння експлуатацй АТ «Оператор
rазорозподiльноУ системи «Сумигаз»;
Шамрай
В.М.,
тимчасово
виконуючий
обов'язки
директора
ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобiльнi дороги Украгни».

ВИРШIИЛИ:
1.1. 3 метою протидй заrрозам пiд час ускладнення погодних умов у
зимовий перiод головам районних державних адмццстрашй та сшъським,
селищним, мiським головам територiальних громад забезпечити:
1) безумовне виконання Комплексного плану заходiв щодо попередження
надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру на територй
Сумськоl областi в ·осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 рокiв, який затверджено
протокольним рimенням обласног комiсiУ (протокол вiд 26.10.2020 № 33);
2) своечасне оперативне реагування та вжиття необхiдних заходiв щодо
сталого функцiонування об' екпв життезабезпечення;
3) готовнiсть автономних джерел енергоживлення на соцiально-значимих

об'ектах:
'

4) у разi необхiдностi розгортання
протиепiдемiчних заходiв (використання

пункпв oбirpiвy з дотриманням
засобiв

iндивiдуального

захисту,

,

2
органiзацiя мiсця для обробки рук спиртовмiсними антисептиками, одночасне
перебування вiдвiдувачiв з розрахунку не бiльше однiеУ особи на 5 квадратних
метрiв площi примiщення з дотриманням мiж вiдвiдувачами фiзичноУ дистанцй
не менш як 1,5 метра) для надання допомоги населению на перiод ускладнення

.

.

погодних умов та значного зниження температури повпря, у тому чисш
iнформування населения через мiсцевi засоби масово1 iнформацi1 про мiсця
розмiщення та порядку Ух функцiонування;
5) оперативне реагування iз залученням необхiдних сил та засобiв для
забезпечення проУзду транспорту на автомобiльних дорогах i в населених
пунктах, лiквiдацi1 аварiй у системах життезабезпечення та вiдновлення
енергопостачання населених пункпв;
6) проведения роз'яснювалънот роботи серед населения через засоби
масовог iнформацiУ про очiкуване ускладнення погодних умов та необхiднiсть
дотримання заходiв безпеки i порядку дiй у зимовий перiод;
Термiн виконання п.п. 1 - 6: пiд час ускладнення
погодних умов
7) житловий фонд, соцiально-культурнi заклади, що належать до
комунальног
форми
власностi
територзапьних
громад,
паливом,
електроенерпею, газом та iншими енергоносiями;
8) своечасне укладання необхiдних договорiв з гпдприемстваминадавачами житлово-комунальних послуг, зокрема, з газо-, тепло-, водо-,
електропостачання з метою безперебiйного функцiонування закладiв соцiально
важливот сфери (закладiв освiти, охорони здоров'я i культури) протягом
опалювального перюду;
9) задовiльний технтчний стан спецiалiзованоУ технiки, пiдтримання
необхiдно1 кiлькостi матерiально-технiчних ресурсiв, а також готовнiсть до дiй
в умовах зимового перiоду аварiйно-ремонтних бригад на шдприемствах галузi
житлово-комунапьного господарства для лiквiдацiУ наслiдкiв негоди та
вiдновлення штатного режиму надання комунальних послуг.
Термiн виконання п.п. 7 - 9: протягом опалювального
перюду
1.2. Департаменту цивiльного захисту населения Сумсько) обласног
державно! адмiнiстрацi1 забезпечити надання гiдрометеорологiчноУ iнформацiУ
про погоднi умови до районiв та сшьських, селищних, мiських територiальних
громад для подальшого монiторингу та оперативного реагування.
Термiн виконання: протягом зимового
перюду
1.3. Службi автомобiльних дорiг у Сумськiй областi у взаемодй з
Управлiнням патрульноУ полiцi1 в Сумськiй областi Департаменту патрульно!
полiцiУ, Управлiнням Укртрансбезпеки у Сумськiй областi вжити необхiдних
заходгв щодо:
1) своечасного введения обмеження або заборони руху транспортних
засобiв на автомобiльних дорогах, у разi погiршення погодних умов для
попередження виникнення заторгв;
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2) забезпечення у найкоропш строки профiлактичного оброблення
дорожнього покриття протиожиледною сумiшппо та прибирания снiгу
спецiальною технiкою на автомобiльних дорогах i в населених пунктах, а також
чергування патрулiв для регуmовання дорожнього руху пiдчас сильних
.
.
.
снзгопадтв та ожелеш.
Термiн виконання: пiд час ускладнення
погодних умов
1.4. АТ «Сумиобленерго», АТ «Оператор газорозподiлъноi системи
«Сумигаз» забезпечити:
1) стале функцiонування систем електро- та газопостачання населених
пунктiв та важливих об' екпв iнфраструктури, у разi виникнення аварiй вживати
невiдкладних заходiв щодо вiдновлення електро- та газопостачання у
найкоротшi термiни;
2) проведения iнформацiйно-роз'яснювалъноi роботи серед населения
щодо формування тарифно! полiтики та взаемодiю з сiльськими, селищними,
.
.
мтськими територтапьними громадами з ци:х питанъ.
Термiн виконання: постiйно
1.5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Департамент
житлово-комунального господарства та енергоефективносп Сумськот обласноi
державно! адмiнiстрацii, доручивши йому проiнформувати про виконання
Сумську обласну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайни:х ситуацiй до 25. 03 .2021.

ll. Про створення пiдроздiлiв з питань цивiлъного захисту у складi
виконавчих органiв новостворени:х громад та формування в новостворених
громадах органiзацiйноl iнфраструктури територiалъноi пiдсистеми едино!
державноi системи цивiлъного захисту.
СЛУХАЛИ:
Милаша 0.М., директора Департаменту цившьного захисту населения
Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацii.
ВИСТУПИЛИ:
Олейнiков А.В., перший заступник начальника Управлiння Державно!
служби Украi'ни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi.

ВИРIШИЛИ:
2.1. Рекомендувати мiським головам територiалъних громад забезпечити:
1) утворення та функцiонування структурни:х пiдроздiлiв з питань
цившьного захисту;
Термiн виконання: до 31.03.2021
2) утворення ланок територiальноi пiдсистеми едино! державно! системи
цивiльного захисту Сумськот областi;
Термiн виконання: до 30.06.2021
3) утворення мiсцевих комiсiй з питань техногенно-еколопчнот безпеки та
надзвичайних ситуацiй;
Термiн виконання: до 31.03.2021
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2.2. Рекомендувати сiльським, селищним головам територiальних громад
забезпечити утворення та функцiонування структурних пiдроздiлiв з питань
цивiльного захисту або призначення фахiвцiв iз цих питань, якi будуть

безпосередньо органiзовувати виконання цих заходiв та необхiдну взаемодцо з
пiдроздiлами Управлiння Державно! служби Украши з надзвичайних ситуацiй у
Сумськiй областi та мiсцевими органами виконавчог влади.
Термiн виконання: до 31.03.2021
2.3. Рекомендувати селищним головам територгальних
громад
забезпечити утворення мiсцевих комiсiй з питань техногенно-еколопчног
безпеки та надзвичайних ситуацiй.
Термiн виконання: до 31.03.2021
2.4. Сiльським, селищним, мiським головам територiальних громад
спiльно з пiдроздiлами Управлiння Державно! служби Украши з надзвичайних
ситуацiй у Сумськiй областi здiйснити аналiз кiлькостi пожеж та iнших
надзвичайних подiй (ситуацiй) за перiод 2017-2020 рокiв в розрiзi кожно!
територiальноУ громади, провести розрахунок потреби в утворенi мiсцевого
пожежно-рятувального пiдроздiлу з розрахунку 20 хвилин прибуття на мiсце
подп до найбiльш вiддаленого населеного пункту та надати iнформацiю
Департаменту цивiльного захисту населення СумськоУ обласног державно!
адмппстрацй.
Термiн виконання: до 15.02.2021
2.5. Департаменту цивiльного захисту населення Сумськог обласног
державно! адмiнiстрацi1 спiлъно з Управлiнням Державно! служби Украгни з
надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi розробити проект Регiонально1
програми розвитку та оптимiзацi1 мiсцево1 (добровiлъноi) пожежнот охорони
Сумськот областi та провести його обговорення на нарадi з сшьськими,
.
.
селищними, мтськими головами територтальних громад.
Термiн виконання: до 01.04.2021
2.6. Головам районних державних адмiнiстрацiй вжити заходiв щодо
передбачення в мiсцевих бюджетах коштiв на утримання мiсцевих систем
централiзованого оповiщення, про що iнформувати Департамент цивiльного
захисту населения Сумськот обласнот державно! адмiнiстрацi1.
Термiн виконання: до 15.03.2021
2.7. Головам районних державних адмiнiстрацiйта сiльським, селищним,
мiським головам територiальних громад забезпечити розроблення технiчного
завдання та технiчного проекту на проведения реконструкцй (будiвництва)
.
.
.
мгсцевих автоматизованих систем центрашзованогооповццення,
Термiн виконання: до 15.12.2021
2.8. Вiдповiдальним виконавцям про виконання проiнформувати
Департамент цивiльного захисту населення Сумсъкот обпаснот державно!
...
.
.
.
адмгнгстрацц в встановпент протокольним рцценням термши.
2.9. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Департамент
цивiльного захисту населения Сумсько1обласнот державно!адмiнiстрацil.
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Ш. Про органiзацiю функцiонального навчання керiвникiв (фахiвцiв)
пiдроздiлiв з питань цивiльного захисту новостворених громад у Навчальнометодичному центрi цивiльного захисту та безпеки життедiяльностi СумськоУ
областi.
CЛYXA.Jlli:
Лукашенка С.В., начальника Навчально-методичного центру цивiльного
захисту та безпеки життедiяльностi Сумськог областi.

вигпцили.
3 .1. 3 метою шдвищення ргвня знань у сферi цившьного захисту та
безпеки життедiяльностi
головам районних
державних
адмцпстрашй,
сiльським, селищним, мiським головам територiальних громад, керiвникам
територiальних пiдроздiлiв центральних органiв виконавчоi влади в областi,
шдприемств, уставов та органiзацiй областi вiдповiдно до компетенцй
забезпечити:
1) виконання плану комплектування Навчально-методичного центру
цивiльного захисту та безпеки життедiяльностi Сумськоi областi слухачами з
функцiонального навчання у сферi цивiльного захисту на 2021 рiк;
2) належнi умови для проведення занять фахiвцями Навчальнометодичного центру цивiльного захисту та безпеки життедiяльностi Сумськот
областi;
3) органiзацiю проходження навчання з питань цивiльного захисту,
техногеннот та пожежноУ безпеки посадовими особами мiсцевих органiв
виконавчог влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, уставов i
органiзацiй та подання Навчально-методичному центру цивiлъного захисту та
безпеки життедiяльностi Сумськот областi до 25 числа кожного мiсяця спискiв
.
.
. .
слухачm, якг плануються на навчання в наступному мгсяш;
4) проведения щоквартального аналiзу стану пiдготовки, органiзацiУ та
проведения функцiонального навчання у Навчально-методичному центрi
цивiльного захисту та безпеки життедiяльностi Сумськоi областi осiб керiвного
складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов' язана з органiзацiею i здiйсненням
.
.
захошв з питань цившьного захисту.
Термiн виконання: протягом року
3 .2. Навчально-методичному центру цивiльного захисту та безпеки
життедiяльностi Сумськог областi проiнформувати Департамент цивiльного
захисту населення Сумськоi обласнот державно! адмiнiстрацiУ про хiд
виконання розпорядження голови Сумськот обласног державно! адмiнiстрацiУ
вiд 21.12.2020 № 637 «Про затвердження плану комплектування Навчальнометодичного центру цивiлъного захисту та безпеки життедiяльностi Сумськог
областi з навчання керiвного складу та фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов' язана з
органiзацiею i здiйсненням заходiв з питань цивiльного захисту, на 2021 ргк»
Термiн виконання: до 01.06.2021
3.3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Департамент
цивiльного захисту населения Сумськот обпаснот державно! адмiнiстрацiУ.
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IV. Про затвердження перелiку потенцiйно небезпечних об'екпв та
класифiкацiУ об' екпв i адмiнiстративно-територiальних одиницъ СумсъкоУ
областi стосовно рiвня хiмiчноУ небезпеки на 2021 рiк.
СЛУХАJШ:
Олейнiкова А.В., першого заступника начальника Управлiння Державно!
служби Украши з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi.

виншили.

4.1. Затвердити перелiк потенцiйно небезпечних об'ектiв Сумськот
областi на 2021 рiк (додаеться).
4.2. Головам районних державних адмiнiстрацiй та сiльським, селищним,
мiським головам територiальних громад забезпечити:
1) доведення перелiку потеншйно небезпечних об' екпв до тпдприемств,
установ та органiзацiй розташованих на адмiнiстративнiй територй;
Термiн виконання: до 01.03.2021
2) вжиття заходiв керiвниками потенцiйно небезпечних об'скпв щодо
пiдвищення ефективностi захисту населения та персоналу на дiючих об'ектах
господарськот дiяльностi, на яких е реальна загроза виникнення надзвичайноУ
ситуацй (аварй) техногенного або природного характеру.
Термiн виконания: постiйно
4.3. Затвердити перелiк хiмiчно небезпечних об'ектiв СумсъкоУобластi на
2021 рiк (додаеться).
4.4. Затвердити
перелiк
адмтнютративно-територталъних
одиниць
СумськоУ областi стосовно рiвия хiмiчноУ небезпеки на 2021 рiк (додаеться).
державни:х адмiнiстрацiй, сiлъським, селищним,
. 4.5. Головам районних
.
.
.
.
мтським головам територтальних громад, кертвникам територталъних органтв
мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчот влади, пщприемств, уставов
та органiзацiй областi органiзувати проведения прогнозування масштабiв
забруднення у разi виникнення аварiй з виливом (викидом) небезпечних
хiмiчних речовин iз технолопчних емностей на хiмiчно небезпечних об' ектах,
розташованих, або тих, що мають вплив на вiдповiдну адмiнiстративнотериторiальну одиницю та розробити (вiдкоригувати) вiдповiднi плануючi
документи з реагування на надзвичайну ситуацiю та евакуацiУ населения.
Термiн виконання: до 30.04.2021
4.6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти, у частинi, що
стосуеться, на Управлiння Державно! служби Украгни з надзвичайних ситуацiй
у Сумськiй областi та Департамент цивiльного захисту населения Сумськот
обласног державно! адмiнiстрацii.
V. Про затвердження плану роботи Сумськот обласног кoмicil з питань
техногенно-екопопчног безпеки та надзвичайних ситуацiй на 2021 рiк.
СЛУХАЛИ:
Милаша О.М., директора Департаменту цивiлъного захисту населения СумськоУ
обласноi державно! адмiнiстрацii.

,
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виншили.

5.1. Урахувати наданi пропозицii' та затвердити План роботи Сумськот
обласнот кoмicii' з питань техногенно-еколопчног безпеки та надзвичайних
ситуацiй на 2021 рiк (додаеться).
5.2. Головам мiсцевих комiсiй з питань техногенно-еколопчнот безпеки та
надзвичайних ситуацiй при складаннi планiв роботи на 2021 рiк врахувати
планування заходiв, передбачених Планом роботи СумськоУ обласног кoмiciI з
питань техноrенно-екологiчноУ безпеки та надзвичайни:х ситуацiй на 2021 рiк.

Голова Сумськоi обласноi
державноi адмппстрацй,
голова обласноi кoмicii
Начальник вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям
Департаменту цивiльного эахисту
населения Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
вiдповiдальний секретар
обласноi кoмicii

ВасильХОМА

лександр Б€Л€ВЦОВ

