
ВИРIШИЛИ:
1.1. Департаменту сошального захисту населения Сумськог обласнот

державно! адмiнiстрацil, Департаменту освiти i науки Сумськот обласноi'
державно! адмiнiстрацiI, управлiнню охорони здоров'я Сумськоi' обласно)
державно! адмiнiстрацiI:

СЛУХАЛИ:
Волика Г.Б., начальника Управлiння Державно! служби Украгни з

надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi.

ВИСТУПИЛИ:
Анохiн 0.Д., начальник Головного управлiння Нацiонально'i полiцii' в

Сумськiй областi;
Дубровський М.В., директор Департаменту сошального захисту

населения Сумськоi' обласнот державно! адмiнiстрацii';
Бутенко С.П., начальник управлiння охорони здоров'я Сумськот обласнот

державно} адмiнiстрацii';
Харламов IO.I., тимчасово виконуючий обов'язки директора

Департаменту освiти i науки Сумськоi' обласноi' державно! адмiнiстрацi1;
Кругляк Б.I., начальник служби технiчного аудиту АТ «Сумиобленерго»;
Любивий Д.В., керiвник сектору технiчного нагляду та прийняття в

експлуатацiю АТ «Оператор газорозподiльноI системи «Сумигаз».

ГОЛОВУВАВ: Хома В.В., голова Сумськоi' обласнот державно!
адмiнiстрацii', голова Сумськоi' обласно] комiсiУ з питань техногенно-
еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУТНI: члени Сумськоi' обпасног кoмicil з питань техногенно-
еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуашй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмппстрашй та сiльськi, селищнi, мiськi голови
територiальних громад у студiях вiдеозв'язку.

ПОРЯДОК ДЕН:НИЙ:
I. Про додержання вимог законодавства у сферi техногеннот та пожежноi'

безпеки в iнтернатних закладах соцiального спрямування, установах охорони
здоров'я, освiти та соцiального захисту.
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Протокол№2
позачергового засiдання Сумськот обласноi комiсi1 з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайвих ситуацiй



. . 
селищним, мгським головам територгалъних громад:

1) провести засiдання мiсцевих комiсiй з питань техногенно-еколопчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй з залученням представникiв пiдроздiлiв
Управлiння Державно! служби Украши з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй
областi, Головного управлiння Нацiонально1 полiцil в Сумсъкiй областi та
пщприемств з надання послуг з електро- та газопостачання.

Термiн виконання: 25.01.2021
2) створити вшповщн! кoмicil та провести перевiрку стану техногенног та

пожежног безпеки в iнтернатних закладах соцiального спрямування, установах
схорони здоров'я, освiти та соцiального захисту на пiдвiдомчiй територп. Пiд
час перевiрки особливу увагу звернути на вiдповiднiсть вимогам норм i правил
шляхiв евакуацп, технiчний стан електричних мереж та мереж внутрiшнього та. . . зовншгнього протипожежного водопостачання, наявнгсть та справнгстъ
первинних засобiв пожежогасiння, своечасне проведения протипожежних
iнструктажiв та вiдпрацювання дiй персоналу, у разi виникнення пожежi та

. . 
ВlДПОВIДНОГО рцценняЧИННОСТ!

Уряду
1.3. Головам районних державних адмiнiстрацiй, рекомендувати

Термiн виконання: до 01.04.2021
1.2. Управлiнню Державно! служби Украгни з надзвичайних ситуацiй у

Сумськiй областi з метою недопущения пожеж з масовою загибеллю людей на
об' ектах iнтернатних закладiв соцiального спрямування, установ схорони
здоров' я, освiти та соцiалъного захисту провести, у вiдповiдностi до чинного
законодавства, позаплановi перевiрки дотримання вимог техногеннот та
пожежног безпеки, у разi встановлення порушень вимог законодавства, що
створюють загрозу життю та здоров'ю людей вжити вiдповiднi заходи
реагування. Узагальнену довiдку надати Департаменту цивiльного захисту
населения Сумськот обпасног державно! адмiнiстрацii'.

Термiн виконання: пiсля набрання

. . освпи та сошального захисту.

1) створити вiдповiднi кoмicil та провести перевiрку стану техногенног та
пожежнот безпеки в iнтернатних закладах соцiального спрямування, установах
охорони здоров'я, освiти та соцiального захисту Сумськот обласнот ради. Пiд
час перевiрки особливу увагу звернути на вiдповiднiсть вимогам норм i правил
шляхiв евакуацй, технiчний стан електричних мереж та мереж внутрiшнього та
зовнiшнього протипожежного водопостачання, наявнiсть та справнiсть
первинних засобiв пожежогасiння, своечасне проведення протипожежних ,
iнструктажiв та вiдпрацювання дiй персоналу, у разi виникнення пожежi та
щодо забезпечення безпечнот та швидкот евакуацп людей. Довiдки про
результати перевiрки надати до Департаменту цивiльного захисту населения
Сумськот обласнот державно! адмiнiстрацil до 25.01.2021.

2) забезпечити проходження навчання з питань техногеннот та пожежног
безпеки у Навчально-методичному центрi безпеки життедгяльносп Сумськот
областi керiвниками та вiдповiдальними за стан дотримання пожежнот безпеки
iнтернатних закладах соцiального спрямування, устан ов охорони здоров' я,
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II. Про проведения роботи по виявленню будинкiв для лпнгх людей,
дошкiльних навчальних закладiв, лiкувальних закладiв вiд наркотичнот i.
алкогольнот залежностi та iнших аналогiчних об'ектiв приватно! форми
власностi та встановлення законностi i'x створения та функцiонування.
СЛУХАJШ:

Анохiна О.Д., начальника Головного управлiння Нацiональноi' полiцii' в
Сумськiй областi;

ВИРIШИЛИ:
2.1. Головному управлiнню Нашональног полiцiУ в Сумськiй областi

провести роботу щодо виявлення будинкiв для лiтнiх людей, дошкiльних
навчальних закладiв, лiкувальних закладiв вiд наркотичноi' i алкогольнот
залежностi та iнших аналогiчних обекпв приватно! форми власностi та
встановлення законностi i'x створення та функцiонування.

. .чинносп ВlДПОВlДНОГО ршгення
Уряду

6) забезпечити проведения разом з пiдроздiлами Управлiння Державно'(
служби Укратни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi роз'яснювальног
роботи щодо дотримання вимог техногенноi' та пожежнот безпеки.

Термiн виконання: поспйно
1.4. Контроль за виконанням цього рццення покласти на Департамент

цивiльного захисту населения Сумськот обласног державног адмтнгстрацй,
доручивши йому проiнформувати про виконання голову Сумськоi' обласнот
державно! адмiнiстрацii' до 12.02.2021.

Термiн виконання: до О 1.04.2021
4) забезпечити проведения керiвниками iнтернатних закладiв соцiального

спрямувания, установ охорони здоров' я, освiти та соцiального захисту
додаткових iнструктажiв з питань техногенног пожежнот безпеки з
працiвниками та обслуговуючим персоналом.

Термiн виконання: до 25.01.2021
5) сприяти у межах повноважень пiдроздiлам Управлiння Державно)

служби Украi'ни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi у проведеннi
позапланових перевiрок дотримання вимог чинного законодавства у сферi
техногеннот та пожежнот безпеки iнтернатних закладiв сошального. .
спрямувания, установ охорони, освтти та сошального захисту.

Термiн виконання: пiсля набрания

. .
освпи та соцтального захисту.

щодо забезпечення безпечнот та швидког евакуацй людей. Довiдки про
результати перевiрки надати до Департаменту цивiльного захисту населения
Сумськоi' обласноi' державнот адмiнiстрацii' до 25.О1.2021.

3) забезпечити проходжения навчання з питань техногеннот та пожежноi'
безпеки у Навчально-методичному центрi безпеки життешяльносп Сумськот
областi керiвниками та вiдповiдальними за стан дотримання пожежнот безпеки
iнтернатних закладах соцiального спрямування, установ охорони здоров' я, ,
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Олександр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям
Департаменту цивiльного захисту
населения Сумськот обласноi
державно! адмiнiстрацii',
вiдповiдальний секретар
обласноi кoмicii'

ВасильХОМА

Голова Сумськот обласпоi
державно! адмiнiстрацii,
голова обласпоi кoмicil

Термiн виконання: до 06.02.2021
2.2. Головам районних державних адмгнютрашй, рекомендувати

селищним, мгським головам територiальних громад забезпечити надання
iнформацil про будинки для лiтнiх людей, дошкiльнi навчальнi заклади,. . . .. . .. . . . . .шкувальнт заклади втд наркотично1 1 алкогольнот залежносп та гнпп аналопчнт
обекти до пiдроздiлiв Головного управлiння НацiональноУ полiцiУ в Сумськiй
областi, для встановлення законностi Ух створення та функцiонування. ,

Термiн виконання: постiйно

2.3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Головне
управлiння НацiональноУ полiцii' в Сумськiй областi, доручивши йому
проiнформувати про виконання голову Сумськоi' обласноi' державно:
адмiнiстрацii' до 08.02.2021.
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