
1.2. Сумському мiському головi:
1) пiдrотувати ~ надати iнформацiю · Департаменту захисту довкiлля та

енергетики Сумськоi обласноi державно! адмiнiсrрацi! стосовно об' емiв nобутов:их

ГОЛОВУВАВ: Живицький Д.О., голова Сумсъкоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, голова Сумськоi обласноI кoмicii з питань техногенно-екопопчнот
безпеки та надзвичайвих ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумсъкоi обласноУ кoмiciI з питань техногенно-
екологiчноi безпе.ки та надзвичайних ситуашй (далi - · обласна комiсiя), голови
райов:них державних адмiнiстрацiй та сiльськi, селищнi, мiськi голови у студiях
вiдеозв 'язку.

ПОРЯДОК ДЕ:ННИЙ: .
1. Про ·стан поводження з вебезпечнимв вiдходами, у тому числi

непридатними до використаввя та эабороневвми до застосування: хiмiчн:и:ми
засобами захисту рослин.
СЛУХА.ЛИ:

Симовенка 1.С., заступни:ка директора Департаменту захисту довкшля та
енергетвки Сумськоi обласноl державноi адмiнiстрацii.

ВИСТУПИЛИ:
Богомолов В.О., начальник Державноi еколопчнот шспекцй у Сумськiй

областi;
Збаражсъкий В.П., ви:конуючий обов' язки генерального директора

Сумського обласноrо Центру контролю та профшактики хвороб Мiнiстерства
охорони здоров'я У:краiн:и:.

ВИРШIИЛИ:
1.1. Сшьським, сел:ищн:им та мiсъким головам вжити заходи щодо

забезпечення належн:их умов зберiганяя небезпечних хiмiчних речов:ин, у тому
числi непридатних та заборовених до використаввя хiмiчних засобiв захисту
рослин та передачi вищезазвач.ених небезпеч.них вiдходiв на утилiзацiю
шдпрвемотвам, що мають лiцензiю на здiйснення операцiй у сфер! поводження з
небезпечними вщходами Мiвiстерства захисту довкшля та природних ресурсiв
Украiни та мають вiдповiдне сертифiковане обладнанвя.

Термiн ввконання: поспйно
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П. Про епiдемiчну ситуацiю на територii областi -.
СЛУХАJШ:.

· Бутевка С.П., начальника управлШ:ня: охорони здоров'я Сумськоi обласноУ
державно! адмiнiстрацii.

ВИСТУПИЛИ:
Збаражський ВЛ., вв:коиуючий обов'язки генерального директора

Сумськоrо обпасного центру контролю та профiлактики хвороб Мiнiстерства
охорони здоров'яУкраiни.
ВИРIIIIИЛИ:

2.1. Головам районних державних адмiвiстрацiй, сiльським, селищни:м,
мiським головам спiльно з управлiнням охорони здоров'я Сумсъко1 обласноУ
державноi адмiнiстрацii забезпечити проведення широко! роз'яснювальног роботи

Термiн виковання: до 20.09.2021
1.5. Хотiнському селищвому головi Торянику M.I. надати письмове

пояснення головi Сумськоi обласноi державно! адмiвiстрацii щодо вiдсуrностi на
черговому засiданнi кoмicii в режимi вiдеоконференцii.

Термiн виконання: до 15.09.2021
1.6. Контроль за виконанням цього роздiлу протокольного рiшення покласти

на Департамент захисrу довкiлля та евергетвки Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацЦ доручивmи пошформувати про виконання Сумську обласну
державну адмiнiстрацiю до 30.12.2021.

ракетного палива- гепrил.

Термiн виконання: до 15.11.2021

1.4. Департаменту захисту довкiлля та енергетвки Сумсько1 обласноi
державноi адмiнiстрацii пiдготувати пр0€КТИлистiв до Кабiнету Мiнiстрiв Украlни
та Мiнiстерства захисту довкшяя та природних ресурсiв Украiни щодо сприяввя в
отриманнi лiцензii шдприемсгвами, якi мають технiч:нi можливосп, для
проведения робiт з утилiзацii сумiш вебезпечвих речовин з вмiстом компонентiв

Термiн виконавня: до 15.11.2021

1.3. Головi Шосткинськоi районноi державно! адмiнiстрацii надати до
Департаменту захисту довкiлля та енергетики Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii iнформацiю стосовно :кiлъкiсть небезпечних вiдходiв, якi знаходяться
на територii району та прийюrri рiшення щодо iX вивезення для передач] на
утилiзацiю.

та iнших небезпечних вiдходiв, .якi знаходятъся на територй колишнього радrоспу
«Тепличний» та прийнятi рiшення щодо 1хутилiзацii;

Термiн виконання: до 17.09.2021

2) за погодженням з Департаментом захисту довкшля та енергетики
Сумськоi обласноiдержавноi адмiвiстрацn оргавiзувати та провести роботи щодо
вивезення (захоронення) побуrоввх вiдходiв та передачу на утилiзацiю
небезпечних. вiдходiв, явз знаходятъся на територй колишвього радгоспу ,
«Тепличний».
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Ш. ПрС! · заборону самовшьного спалювання рослинностi або ii эалишюв та
стернi.

СЛУХАЛИ:
Волика Г.Б., начальника Головного управлiння Державно! служби Украiни з

вадзвнчайних ситуацiй у Сумсъкiй областi.
ВИСТУПИЛИ:

Петрова О.П., заступвик директора Департаменту агропром:ислового
розвитку Сумськоi обласноiдержавноi адмiнiсrрацiУ;

Богомолов В.О., начальник Державноi екологiчноi iнспекцii у Сумськiй
областi.

ВИРIIIIИЛИ:
3.1. Головам районних державних адмiнiстрацiй, головам сшьських,

сели:щв:их та· мiських рад, Департаменгу агропромислового розвитку Сумсъкоi
обласноi державноi' aдмiвicrpaцll, Головному управшнню Державно! служби
Украiни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi забезпечити проведения
роз'ясшовальноiроботи серед населения, суб' екпв господарськогдiяльностi щодо
заборони самовiльного випалюванвя рослиивостi або n эалвшвзв та стернь

Термiн виконання: до 01.11.2021
3.2. Головам районних державних адмi:яiстрацiй, мiським, селищним,

сшьським головам:
1) забезпечити пiд час гасшая пожеж на вимогу керiвни:ка гасiння пожежi

надання безоппатно в його розпоряджевня вогнегаснi речовини, технiку, пально-
мастильнi матерiали, обладнанвя, засоби зв'язку, а пiд час пожеж, що тривають

Термiн виконання: на перiод дil карантину
2.3. Сумському мiському головi надати управлimпо охорони здоров' я

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiI iнформацiю щодо забезпечення
цеmралiзованого постачавня киснем лiжок Сумськоi мiсь:коi дитячоi клiнiчноi
лiкарнi Святоi ЗiнаЩи.

Термiн виконання: до 13.09.2021
2.4 .. Селищним, мiським голован, керiвникам закладiв охорони здоров'я у

разi вiдcyrнocri можливостi тестування населения на COVID-19 забезпечити його
направления для проведения тестування до Сумського обласного центру контролю
та профiлактики хвороб Мiнiстерства охорони здоров'я Украlни.

Термiн ввконавня: на перiод дii карантину

серед населения щодо проведения вакцинацй та дотримання карантин::нихвимог
при введеннi вщповщнвхр.iвнiв епiдемiчноi небезпеки.

Термiн виковавня: на перiод дil карантину
2.2. Головам районних державних адмiнiстрацiй, сiльським, селищним,

мiським головам, Департаменту освiти та науки СумськоI обласноi державно!
адмiнiстрацii забезпечити контроль за проведеввям вакцинацii персоналу закладiв
освпи ·та своечасного ви:конання вимог вiдповiдних обмежувалъ:них
протиеrriдемiчних захошв.
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Термiн виконання: постiйно
3.6. Головному управлiвню Нацiоналъноi полiцii в Сумсъкiй областi,

Управлiнню патрульноi попщй в Сумськiй областi Департаменту патрулъноi
попщй, головам сiльських, селвщннх та мiських рад у разi виявлення факпв
випалювання стернi, лукiв, пасовищ, дшянок iз степовою, водно-болотною та

Термiн виконавня: до 15.10.2021
3.4. Департаменту цивiлъноrо захисту населения Сумськоi обласноi

державно! адмiнiстрацii щоденно до 17:00 iнформувати голову Сумськоi обпаснот
державноi адмiнiстрацilпро резулътати роботи спiльних: rруп.

Термiн виконання: до 15.10.2021
3.5.Державнiй екологiчнiй шепекцй у Сумськiй 'обласп посилити контроль

за дотримання:м громадянами та суб'екпв господарськог дiялъностi вим:ог
законодавства стосовно не допущения спалювання промислових та побутових
вiдходiв, якi е джерелами забруднення атмосферного повiтря эабруднюючими
речовинами та речовинами з неnриемв:им запахом або imпого шкiдливого впливу,
а також самовiлъного випалювавня рослинностi або ii эалишюв та стернт на
теригорй шдпрвемств, установ, органiзацiй i населених пункпв,
сшьськогосподарських угiдь та jнпmх територiях.

Термiн виконання: постiйно
3.3. Головам районних державних: адмiвiстрацiй, головам сшьських,

селищних та мiсъких рад, Державвiй еколоriчнiй iнспекцii у Сумськiй областi,
Головному управлiнню Нацiоналъноi no.лiцii в Сумсъкiй областi, Управшнню
патрульно! полiцll в Сумс:Ькiй областi Департаменту патрульно! полiцii,
Головному управлiввю Державноi служби Украши з надзвичайних ситуацiй у
Сумсъкiй областi забезпечити проведевня патруmовання спiлъними трупами
насепених пунктiв областi щодо виявлення та недопущевня фактiв самовiлъного
спалювання сухого пвстя, побуrовоrо смптя, залиm:кiв рослинн:остi на подвiр 'ях,
щоденно до 16:00 iнформувати Департамент цивiлъного захисту населения
Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

понад три години, - харчуванвя, примiщення для вiдпочинку i реабiлiтацil осiб,
залучених до гасiння пожеж;

2) вирiшити питання щодо эабезпечення за рахунок субвенцй з мiсцевого
бюджету паливно-:мастилъними матерiалами п.iдроздiл:iв Головного управлiння
Державно! служби УкраШ:и з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi, на
випадок гасшая лiсових. пожеж, пожеж на торфовищах, що вимагають значного
залучення вiдnовiд:в:ихсил i засобтв; ,

3) забезпечити nожежну безпеку на вщповщних територiях та об' €.КТах;
4) провести роботу по yrвopemno, вщновленню та належному утриманню

пiдроздiлiв мiсцево1 пожежноI охорони;
5) забезпечити першочергове эапучення п.iдроздiлiв мiсцевоi пожежноi

охорони для rасiння пожеж в екосистемах;
6) забезпечити призначеввя керiвником робiт з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайнот ситуацll залежно вiд рiвня одного iз заступникiв голови районног
державноi адмiнiстрацii, одного iз заступникiв мiського голови, сiлъсъкого,
селищного голову.
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Термiн виконання: до 01.11.2021
4.4. Головам районних держав.них адм.iнiстрацiй, головам територiальних

громад вжити захошв щодо передбачення в мiсцев:их бюджетах кошпв на
уrримаmrя:мiсцевих систем централiзованого оповiщення на 2022 рiк.

Термiн виконання: до 15.12.2021
4.5. Контроль за виконанням цъого роздiлу протокольного рцпення покласти

на Департамент цившьного захисту населения Сумськоi обласноI державно!
адмiнiстрацiI, доручивши поiнформувати про виконавня Сумську обласну
державну адмiнiстрацiю до 20.12.2021.

вiдповiдних адмnnстративних.територiй.

Термiн виконання: до 01.10.2021
4.3. Головам районних державних адмiнiстрацiй розглянути стан систе:ми

оповiщення районiв, мiст обласного значения та визначи:ти заходи щодо
проведения ii реконструкцii на эасшаннях ко:мiсiйз питань техногенно-екологiчноi
безпеки та вадзвичайнвх ситуацiй за участю об' еднаних територiалыm:х громад

IV. Про стан функцiонуванвя регiонально'f та· мiсцевих систем оповццення
про загрозу i виникнення надзвичайних ситуацiй та проведення Тх модернiзацii.

СЛУХАЛИ:
Милаша 0.М., директора Департаменту цившьного захисту населения

Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацii.

ВИРПШШИ:
4.1. Iнформацiю директора Департаменту цившьного захисту населения

Сумськоi'обласноi'державно! адмiнiстрацii Милаша О.М. взяти до вiдома.
4.2. З метою безперебiйного функцiонування мiсцев:их систем оповпцення

мiським головам Пуrивлъськоi, Бiлопiлъськоi та Кролевецькоi територiальних
громад невiдкладно вжити заходiв щодо фшансування експлуатацiйно-технiчного
обслуговування систем оповццеввя.

Термiн виконання: поспйно
3.7. Контроль за виконанням nymcriв 3.1., 3.5., 3.6. цього роздшу

протокольного рштення покпаста на Департамент захисту довкшля та енергетики
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацi'f, пункту 3 .2. цього . роздiлу
протокольного рiшення на Головне управлiння Державноi служби Украlв:и з
надзвичайних сиrуацiй у Сумськiй областi, nymcriв 3.3. та 3.4. цього роздiлу
протокольного ршзення на Департамент цившьного захисту населения Сумськоi
обласноi державно! адмцпстрацй; доручивmи iм по.iнформувати Сумську обласну
державну адмiнiстрацiю до 20.10.2021.

,визначених повноважевь.

iншою природною рослвншстю, росл:инностi або iТ залишкiв та опалого листя на
землях сiлъськогосподарсъкого призначення, у смугах вiдводу автомобiльних
дорп- i залiзницъ, у парках, iюпих зелених. насадженнях. та газонiв у населених
пунктах без дотримання порядку, встановленого цевтральним органом виконавчог
влади, що эабезпечуе формування державноi полiтики у сферi охорони
вавколвшнього природного середовища вжввати заходи реагування в межах
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Термiн ви:конання: постiйно
5.3. Головам районвих державвих адмnnстрацiй, сiльсъки:м, сел:ищним,

мiським головам, керiввикам територiальвих пiдроздiлiв центральних органiв
виковавчог впади в областi, пiдприемств, установ та органiзацiй областi вiдповiдно
до компетенцй: .

1) узяти niд особистий контроль безумовне вяконання Комплексного плану,
визначивши виконавцiв, джерела матерiального i фшансового эабезпечення;

2) забезпечити оперативне реа:гування у разi порушення вормальних умов
житrедiяльностi населення та сталого функцiонування об'екпв життезабез-
печення, пов'язаних з ускладненням погодних умов в осiнньо-зимовий перiод;

3) iнформувати Департамент цившьного захисту населения Сумськоi'
обласноi державноi адмiвiстрацii про виконання заходiв щодо попередження

,

V. Про стан пiдrотовки мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв
мiсцевого самоврядування до дiй в осiнньо-зимовий перiод 2021-2022 рокiв.
СЛУХАЛИ:

Лугового С.С., директора Департаменту житлово-комунального
господарства та енергоефектввносп Сумсъкоi обласно1державноi адмiнiстрацi1.
ВИСТУПИЛИ:

Богомаз С.А., заступник начальника з експnуатацiйного утримання Служби
автомобiльних дорiг у Сумськiй обласri;

Попов Б.Б., директор техвiчвий ПАТ «Сумиобленерго»;
Серпенко Д.С., головний iнжевер Управлiнвя експлуатацii АТ «Сумигаз»;
Милаш 0.М., директор Департаменту цивiльного зах:исту населения

СумськоiобласноiдержавноiадмiнiстрацiI.

виишили
5.1. Затвердити Комплексиий план заходтв щодо попередження

надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру на територц
Сумськоi областi в осiннъо-зимовий nepioд 2021-2022 рокiв (далi - Ко:мплексний
план), що додаеться,

5.2. Головам районних державвих адмiнiстрацiй, селищним та мiСЬJ?iМ
головам:

1) на засiданнях мюцевих комiсiй з пвтань техногенно-еколопчногбезпеки
та надзвичайних ситуацiй розглянути питания щодо пiдготовки органiв виконавчог
влади та органiв мiсцевогосамовря.цуваянядо дiй в оошньо-энмовий перiод;

Термiн виконання: ДО 24.09.2021
2) органiзувати укпаданвя угод з суб' ектами господарювання в

розпорядженнi яких е технiка, що здатва використовуватисъ в якостi тягачiв, з
метою залучення останньоi для евакуацii вантажних та вепикогабаритних
транспортник засобiв у разi погiршення погодних умов;

Термiн виконання: до 15.10.2021

3) вiдпов.iдно до. вимог Закону Украiни «Про автомобiлънi дороги»
забезпечити безперервнi, безпечш, економiчнi та зручнi умови руху транспортник
засобiВ вуличними дорогами та дорогами мзж населени:ми пунктами . громад,
зокрема в осiнвьо-зимовий перiод.
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надзвичайних ситуацiй ·техногенного та природного характеру на територй
Сумськоiобластi в встановленi Комплексним планом термiни.

Термiн виконання: до 15.10.2021
5.4. Департаменту розвитку iнфраструктури Сумськоi обласноI державно!

адмiнiстрацii, Департаменту жвтлово-комунального господарства та
енергоефективностi Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, Департаменту
захисту довкiлля та енергети:ки СумськоI обласноi державно! адмiнiстрацiI,
Департаменту соцiальноrо захисту населення Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, управлiнню охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, Головному уnравлiвню Державно! служба Украiни з надзвичайних
ситуацiй у Сумсь:кiй обпасп, Службi автомобiльних дорiг у Сумськiй областi,
головам районних державних адмiнiстрацiй, сiльським, селищним, мiським
головам органiзувати:

1) постiйний монiторинг ситуацй по всiй територii областi та оперативне
реагування на виявленi загрози; ·

2) утримання в rотовностi сил i засобiв установ, органiзацiй, пщприемств
ycix форм власностi; ·

3) створення необхiдного резерву матерiалъно-технiчних засобiв та
утримання ix у готовностi до використання у разi эагрози або виникневня
надзвичайвих ситуацiй;

4) эабезпечитв вiдповiдно до компетевцй внконавня заходiв до:
реагування на надзвичайвi ситуацll, характера! для осiнньо-зимового

перiоду, зокрема порушення транспортного сполученвя на автомобiльних дорогах
та вулично-дорожшй мереж], аварiй на об'ектах забезпечення життедiяльностi
населения та соцiально-побуrовоiсфера i знеструмлення населених пунктiв;

iнформування населення про загрозу та настання несприятливих
гiдрометеоролоriчних явищ;

пщвищення рiвня протипожежноrо стану об' ектiв житлово-комунального
господарства та соцiалъно-побуrовоi сфери;

попередження заrибелi i травыування людей внаслiдок обморожения та
переохолодже:нюr.

5) уточнитв мiнiмально необхiднi потреби електроенерrii для забезпечення
роботи котелень вiд пересувних автономних епектростаншй на випадок ix
энеструмлення; розробити (уrочнити) схеми шдключення автономних
електростаншй;

6) створити резервнi джерела електрожввлення (дизель-генератори, вiдомчi
електростанцй) котелень та забезnечити операгивве ix залучення у · випадку
вIДКJПОчення електропостачання; .

7) для попередження переохолоджень людей визначити наявнi iснуючi
будiвлi та примiщенвя у них для ввкорвстання пiд стацiонарнi пу:нкти oбirpiвy,
передбачати у першу черту наявнi стацiонарнi примiщення, що забезпеченi
теплом; .

8) iнформацiю про визначенi пункта oбirpiвy, ix адресу доводити через
мiсцевi засоби масовоi iнфор:м:ацii, розмiщати на автостанцiях, залiзнични:х
станшях, ринках, у громадсько:м:утранспорп, iнших мiсцях масового скупчення
людей;

;:
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надзвичайним ситуацiям
Департаменту цивiльвого захвсту
населения Сумськоi обласвоi
державноi адмiвiстрацii,
вiдповiдальний секретар
обласиоУкoмicii

Дмитро ЖИВИЦЪКИЙ

Голова Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
голова обласноi кoмicii

9) у пунктах об.iгрiву забезпечити наявнiсть гарячих напош, nродуктiв
харчувавня,чергування працiвникiв соцiалъних служб, волонтерiв та у взаемодй з
пiдроздiлами Головного управлiв:ня Нацiовальноi попщй в Сумськiй областi
забезпечити дотримання гро:м:адськогопорядку.

5.5. Департаменту розвитку iифраструктури Сумсько1 обласног державно!
адмiнiстрацil, Дочiрньому шдприемству «Сумсъкий обпавтодор», Дочiрньому
шдприемству «Дороги Сумщинв», головам районвих державних адмiнiстрац:iй, ,
ошьським, селишним,мiським головам:

1) для своечасног пiдготовки дорожнъого господарствадо роботи в осiнньо-
зимовий перiод 2021-2022 року спрвяти у вирimеннi питань щодо заготiвлi пiску
для створення запасу протиожеледноI cyмimi та етворення резерву палъно-
мастильних матерiалiв для боротьби iз можл:ивими снi.говими заметами;

2) визначити обсяги та створиrи матерiальнi резерви, у тому числi папьно-
мастильвих матерiалiв, для викорисrання ix пiд час лi:квiдацiI можливи:х
надзвичайних ситуацiй;

3) забезпеч:ити готоввiсть аварШво-вiдновлювальни:х бригад до реагування
на можлив! aвapiiта надзвичайнi cиryaцii на об'Е:КТах критично! iнфраструктури;

4) забезпечити готовнiсть автономних джерел евергозабезпечення.
5.6. Сумському мiському rоловi оргавiзувати проведения наради з

АТ «Сумигаз», щодо вирiшеввя проблемвих питань, якi виникли при проведенн!
каштального ремонту дороги по вул. 20 рокiв Перемоги та наявностi блукаючих
струмiв в районах ТЩ'ОВИХпщстаншй,що належать Ю1 СМР «Електроавтотранс».

Термiн виконання: до 20.09.2021
5.7. Про виковання цього роздiлу протокольного рцпення вiдповiдальни:м

виконавця:м: nроiнформувати Сумсъку обласну· державну адмiнi.страцiю до
25.10.2021.
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