
ВИРIIШШИ:
1.1. Iнформацiю заступника начальника Головного управшння

iз запобirання надзвичвйним ситуацiям Головного управлiння Державно!
служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у Сумсъкiй областi Карпенка Д.В.
взятидо вщома,

1.2. Головам районн:ихдержавнихадмiнiстрацiй: .
1) провести наряди з керiвниками сшьськогосподароькихта фермерських

господарств з питанъ забезпечення nожежноi безпеки i недопущення пожеж та
надзвичайних ситуашй при збираннi врожаю, заготiвлi грубих кормiв, вжити
органiзацiйних заходiв щодо приведения в належний протипожежний стан
суб' ектами господарювання мiсць збирання, зберiгання, переробки врожаю,
складiв насшневого фонду, rаражiв, ремонтних майстерень, складiв паливно-
мастильних матерiалiв згiдно з дiючими нормами та правилами;

Термiнвиконання: до 25.06.2021
2) органiзувати проведения спiл:ьн:их рейдiв разом з представниками

структурних пiдроздiлiв Головного управлiння Державно! служби Украiни з
надзвичайвих ситуацiй у Сумськiй ебпасп щодо дотримання вимог пожежног

.управшння
Державно!

Карпен:ка Д.В., застуmшка начальника Головного
iз запобпання надзвичайним ситуацiям Головного управлiння
службиУкрашиз надзвичайнихситуацiй у Сумськiй областi.
вистмпили.

Маслак О.М., виконуючий обов'язки директора Департаменту
агропромисловогорозвитку Сумськоi обласноiдержавно!адмiнiстрацii.

,

СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСГР АЦ1Я
СУМСЬКА ОБЛАСНА КОМIСIЯ З IШТАВЪ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГIЧНОi

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦ1Й
Майдан Незалежяостi, 2, м. Суми, 40000,тел. (0542)610-086, факс 632-843

E-mail: sumy_oЫteb.ns@sngov.ua

Протокол No 9
черго~ого засiдання Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та вадзвичайвихситуацiй
17червня 2021 року м. Суми

ГОЛОВУВАВ: Хома В.В., голова Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, голова Сумськоi обпаснот комюц з питанъ техногенно-
еколоriчноiбезпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУТIП: члени Сумсъкоi обласноi кoмicii з питанъ техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комкая), голови
районних державних адмiвiстрацiй та сiльськi, селищнi, мiсъкi голови у студiях
вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕ:ННИЙ:

1. Про . забезпечення належв:ого стану пожежноi безпеки у мiсцях
збирання врожаю сшьськогосподарськвх культур.
СЛУХАЛИ:



Термiн виконання: до 01.09.2021
2) тимчасово до утворення пiдроздiлiв для эабезпечення мiсцевоi

пожежноi охорони вжити заходiв щодо створення пiдроздiлi~ добровiльних

Термiн виконання: протягом
пожежонебезпечного перiоду

1.4. Головам сiльських. та селищних рад, на територii яких е населеиi
пункти, де немае пожежно-рятуваяьнвх пiдроздiлiв:

1) за nогодженням з центравьним органом виконавчоi влади, який
забезпечуе фор:мування та реалiзуе держ~ну полiтику у сферi цившьного
захисту, утворити пожежно-рятувалънi пiдроздiлн для забезпечення :мiсцевоi
пожежноi охорони;

води для пожежогасiння:.

. Термiи виконання: постiйно
5) поспйно здiйсmовати контроль за проведениям обкосш зериових

культур на польових :масивах у перiод восковоi зрiлостi та утворенням запасiв

дорiг;

4) проводити роз'яснювальну роботу серед населения та керiвникiв
сшьськогосподарських i фермерсысихщдприемств щодо заборони випаяювання
стернi, пожнив:них задиmкiв на полях, а також cyxoi рослинностi на узбiччях

Термiн виконання: до 25.06.2021

Термiн виконання: протягом
пожежонебезпечного перюду

2) вiдкориrувати сп.iлънi плави .взаемодй на внпадок виникнення пожеж i
загибелi людей у пожежонебезпечний лiтнiй перiод та пiд час эбирання,
зберiгання та переробки врожаю iз вiцповiдвими службами реагуванпя;

Термiн виконання: до 25.06.2021
3) уточвити перелiк технiки, яку можmmо задiяти для пiДвезення води, в

разi необхiдностi заздалегiдъ вiдпрацювати алгоритм дiй пiд час внникнення
надзвичайних ситуацiй;

Термiн викона:ння: протягом
пожежонебезпечного перiоду

1.3. Сшьським, селищним, мiсь:кимголовам:
1) довести керiвникам сшьськогосподарсвких пiдприемств ycix форм

власностi про необхiднiсть эабезпечення пожежноi безпеки хлiбних масивiв,
влаштування нормованоi шириви проораних смуг, прокосiв, забезпечевня
хлiбних масивiв, як! проляrаютъ вздовж автомобiльних дорiг, застережливими,
попереджуючими або iнформацiйними знаками;

мастильними матерiалами.

безпеки на сшьськогосподарськвх пщприемствах та господарствах, у мiсцях
эбирання, перероблення i зберiгання: врожаю та кормтв, зерно приймалън.их
шдприемствах, до рейдiв залучати представникiв засобiв масовоi iнформацii;

Термiн виконання: протягом
· пожежонебезпечноrо перiоду

3) вжити заходiв щодо органiзацtt цiлодобового чергування членiв
мiсцевоi, добровiлъноi та вiдомчоi пожежноi охороии на пожежних автомобiлях r
i пристосованоi для цiлей пожежогасiння технiцi, забезпечення iI пально-
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пожежних команд (дружин) з числа жителiв вiдповiдних насеяених пунктiв та
забезпечити ix необхщним пожежв:имреманентом та обладнанням.

Термiн виконання: до 25.06.2021
1.5. Головам районних державних адмiнiстрацiй проконтролювати хiд

створення пожежно-рятувальних niдроздiлiв для забезпечення мiсцевоi
пожежноi' охорони та пiдроздiлiв добровiлъних пожежних команд (дружин), а
також виконання заходiв передбачених пунктом 2.12. протокольного рiшення r 
Сумськоi обласноi кoмicii з питавъ техиоrенно-еколоriчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд 02.04.2021 № 5, про що проiнформувати
Департамент цившьного захисту населения Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiiу визначений термiн.

Термiн виконання: до 25.06.2021
1.6. Департаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii:
1) рекомендувати керiвникам сiлъсъкогосподарських пiдприемств ycix

форм власностi забезпечити виконання заходiв, запропонованих прнписамя на
усунення порушень вимог законодавства в сферi пожежноi та техногенноi
безпеки в повному обсязi;

Термiн виковання: зriдно з првписами
2) забезпечити вввчення та дотримання на об' ектах

сшьськогосподарських пiдприемств ycix форм власпостi, мiсцях збирання
врожаю «Правил пожежноiбезпеки в Украiнi>> та «Правил nожежноi безпеки в
агропромисловому комплекс! Украгни» керiвниками сшьськогосподароькнх
шдприемств. Органiзувати проведения протипожежних iнструктажiв iзанять по

· пожежно-технiчному мiнiмуму э особами виконуючими вщповщн!роботи.
Термiн виконання: липенъ-серпень 2021 року

3) з метою проведения захошв щодо запобiгання пожежам та органiзацiй
ix гасiння вжити заходiв щодо створення на сшьськогосподарських
пщприемствах ycix форм власяостi добровiльних пожежних дружин (команд)
(далi -ДПД/ДIЖ) .. Рекомендувати керiвникам сшьськогосподарських

~ шдприемств ycix форм власностi за рахунок прашвникгв,що входять до складу
ДПД та ДПК, органiзувати перевiрку стану депо, пожежноi та пристосованоi
технiки, боездатшсть i несения служби. У разi виявлення недолiкiв термiново
вживати заходи щодо ix усунення,

. Термiн виконання: липень-серпень 2021 року
4) рекомендувати керiвникам сшьськогосподарських пiдприемств ycix

форм власностi про необхiднiсть вжиття заходiв щодо неухильпого эалучення
Д1Ж у вщповщносп до районних Планiв залучення сил .та засобiв на гасшня
пожеж у районах Сумськоi областi.

Термiн виконання: поспйно
1.7. Контроль за виконанням цього роздiлу протокольного рппення

покласти на Департамент цивiлъного захисту населения Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii та Головне управшння Державноi служби Украiни з
надзвичайвих ситуацiй у Сумськiй обласп ..
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Термiн виконання: до 20.08.2021

,

11. Про готовнiсть мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядування забезпечити санпарне та епiдемiчне благополуччя населення в
лiтнiй перiод.
СЛУХАЛИ:

Моюеенка В.В., начальника Головного управшння Держпрод-
споживслужби в Сумсыdй областi.

ВИСТУШШИ:
Мусiяка Л.П., тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту

соцiального захисту населения Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
Харламов Ю'Г, заступник директора Департаменту освiти i науки

Сумсъкот обласноi державно! адмiнiстрацii.
ВИРШIИЛИ:

2.1. Iнформацiю начальника Головного управлiння Держпрод-
споживслужби в Сумськiй областi Моiсе€НКаВ.В. взяти до вiдома.

2.2. Департаменту житлово-комунального господарства i:a енерго-
ефективностi Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii разом з головами
районних державних · адмiнiстрацiй, сiлъськими, селищними та мiськими
головами:

1) посилити контроль за належним утриманням систем питного
водопостачання, в тому числт санiтарно-технiчного стану мереж водогонiв, за
своечвсним · усуненням аварiйних ситуацiй та послiдуючим проведениям
дезiнфекцiй.них заходiв, за здiйсвення:м виробничого контролю безпечностi
питног води. Проводити роз' яснювальну роботу серед власнвюв iндивiдуалъних
джерел водопостачання щодо профiлактики водво-вiтратноi метгемоглобiнемii,
особливо для сiмей, де е дiти до 3 рокiв;

Термiн виконання: постiйно
2) визначити перелiк систем питного водопостачання (водопровiднi

мережi), що першочергово потребують проведения ремонту, реконструкцй,
бушвництва водопровiдних та каналiзацiйних мереж та забезпечити проведения
вiдповiдних робiт; ·

Термiн виконання: до 15.07.2021
3) забезпечити здiйснення виробничого контролю якостi питно"i води

суб' ектами господарювання, що надають послуги з водопостачання вiдповiдно. . .до техшчного регламенту, та подання резупьтапв вщомчого контролю до
Головного управлiння Держпродспоживспужби в Сумськiй областi;

Термiн виконання: постiйно
4) забезnечити погодження суб' ектами господарювання, що надають

послуги з водопостачання, регламентiв або iнпmх документiв з описом
технолопчного процесу виробництва питноi води з Держпродспоживслужбою
Украши;

Термiн виконання: постiйно
5) забезnечити належне облаппування та уrри:мання першого поясу зон

санiтарноi охорони водозабiрних свердлов:ин на всiх господарсько-питних
водопроводах незалежно вiд ix пiдпорядкованостi або типу джерела
водопостачання. ·
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Ш. Про заходи щодо стабiлiзацii епiдемiчноI ситуацii з керованих
iнфеrщiй.
СЛУХАJШ:

Троцьку 1.0., голову групи експертiв зi спецiальностi «Iнфекцiйнi
хвороби, дитячi iнфекцiйнi хвороби» управлiння охорони здоров'я Сумськог
обласноi державно! адмiнiстрацii.

ВИСТУПИJШ:
Збаражсъкий В.П., виконуючий обов'язки Генерального директора

Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Украiни..

2.3. Власникам та керiвникам дитячих закладiв оздоровлення та
вiдrючинку вживати необхiдних заходiв щодо запобiгання поширенню
шфекшйнвх захворюванъ у nepioд шдготовки до оздоровчого перiоду та пiд час
ix функшонування, в тому чисш Постанови Головного державного санiтарного
лiкаря Украiни вiд 8 червня . 2021 року № 5 «Про затвердження
протиепiдемiчних заходiв в дитячих закладах оздоровления та вiдпочинку на
перiод карантину у зв 'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID- r 
19)».

2.4. Сiлъсъким, селищн::им: та мiськи:м: головам:
1) посилити контроль за дотриманням законодавства у сферi поводження

з побутовими вiдходами (орrанiзацiя санiтарного очищення територii населених
пункпв, лiквiдацiя стихiйних смiТf€Звалищ, облаштування мiсць захоронения
твердих побуrових вiдходiв, полiгонiв захоронения промислових вiдходiв );

2) разом з територiальними пiдроздiлами Головного управлiння
Нацiональноi полщц в Сумськiй областi та Головного управлiння
Держпродспоживслужбв в Сумсъкiй областi вжити заходiв щодо недопущения
торriвлi харчови:ми продуктами у невстановлених мiсцях та на стихiйних
ринках, виконання продовольчими ринками внмог санпарного законодавства
та правил торriвлi;

3) провести пiдготовку эаклашв оздоровления та вщпочинку, пляжiв та
рекреашйних зон загального користування i курортних зон для вiдпочинку
населения у лiтнiй перiод, забезпечивши дотр:имаяня санiтарних норм iправил;

4) вжити заходiв до эабезпечення населення питною водою гарантованоi
якосп, охорони вщкрнтих водойм, регулярного очищения територiй населених
пунктiв вiд побутових вiдходiв та нечистот;

5) забезпечити iнформування населення щодо заходiв з профшактики
iнфекцiйвих захворювань, rострих кишкових iнфекцiй.

Термiн виконання: до 01.09.2021
2.5. Вiдповiдальним: виконавцям щомiсяця до 5 числа (з липня по

вересень 2021 року) iнформувати в межах повноважень про стан. виконання
цього роздiлу протокольного рiшення Головне управлiння Держпрод-
споживслужби в Сумськгй областi.

2.6. Контроль за виконанням цього роздiлу протокольного рiшення
покласти на 'Головне управлiння Держпродспоживслужби в Сумськiй областi,

. доручивши поiнформувати Сумську обласну державну адмiнiстрацiю
до 15.09.2021.
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IV. Про стан пожежноi безпеки закладiв освiти.
СЛУХАЛИ:·

Карпенка Д.В., заступника начальника Головного управшння
iз запобiгання надзвичайним ситуацiям· · Головного управлiння Державно!
служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiйобластi.
ВИСТУПИЛИ:

Харламов Ю.1., заступник директора Департаменту освпи 1 науки
Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацii.
ВИРIШИЛИ:

4.1·. Iнформацiю заступника начальника Головного управлiння iз
запобiгання надзвичайним ситуацiям Головного управлiння Державно! служби
Украiни з надзвичайних ситуацiй у Сумсысiй областi Карпенка Д.В. взяти до
вщома,

ВИРIШИЛИ:
3.1. Iнформацiю голови групи експерпв зi спецiальностi «lнфекцiйнi

хвороби, дитячi iнфекцiйнi хвороби» управшння охорони здоров'я Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii Троцькоi I.O. взяти до вiдома.

3.2. Управлiнню охорони здоров'я Сумськоi обласноl державно}
адмiнiстрацii забезпечити:

1) проведення профiлактичних щеплень вiдповiдно до Календаря ,
профшактичннх щеплень в Украiнi, затвердженого наказом Мiнiстерства
охорони здоров'я Украiни вiд 16.09.2011 № 595 (зареестровано в Мiнiстерствi
юстицй Украiни 10жовтня 2011 рю за.№ 1159/19897);

2) разом з Департаментом iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю Сумськоi обласноi державно! адм:iнiстрацii проведення
iнформацiйно-роз'яснювальнот роботи серед населения з використанням всiх
доступнихзасобiв масовоi iнформацii;

3) контроль за епiдемiчною ситуацiею на територй областi з метою
своечасного вжиття заходiвщодо запобiгання ешдемгчних ускладнень.

· Терм:iнвиконавня: постiйно
3.3. Головам районних державних адмiнiстрацiй, сiльським, селищвим та

мюьким головам:
1) взяти пiд особистий ковтроль на вiдповiдних адмiнiстративних

територiях стан епiдемiчноi ситуацiiз iнфекцiйних захворюванъ,зокрема щодо
керованих iнфекцiй та актуалъних питань забезпечевня профшактичних i
протиепiдемiчнихзаходiв;

2) вжити заходiв щодо приведенняу вiдповiднiстъ до табеля оснащения
шфекшйнвх вщдшень закладiв охорона здоров'я, формування об'ектових
резервiв лiкарсъких засобiв, виробiв медичного призначення, деззасобiв на
випадок епiдемiчних ускладнень з iнфекцiйних хвороб.

3.4. Контроль за виконанвям цього роздiлу протокольного рimення
покласти на управлiняя охорони здоров'я Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii доручивш:и поiнформувати Сумську обласну державну
адмiнiстрацiюдо 25.11.2021.
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Олександр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобiганвя
надзвичайвим ситуацiям
Департаменту цивiльвого захиету
населения Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
вiдповiдалъний секретар
обласноi кoмicii

ВаснльХОМА

Голова Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
голова обласноi кoмicii

4.3. Контроль за виконанням ц:ього роздiлу протокольного рimення
покласти на Департамент освiти i науки Сумськоi обласног державно}
ацмцпстрацй доручивши поiнформувати Сумську обласну державну
адмiнiстрацiю до 25.08.2021.

. .
на стан електрогосподарства, внутрппнього та зовнзшнъого водопостачання,
систем протипожежного захисту, шляхiв евакуацii та укомплектованiсть
пiдпорядкованих об' екпв первинними засобами пожежогасiння;

Термiн виконання: до 05.08.2021
2) зобов' язати керiвникiв закладiв освiти вжити невiдкладних заходiв з

попередження в:и:никнення пожеж та виконувати в повному обсязi, в межах
свотх повноважень, заходи передбаченi приписамв органiв державного нагляду
у сферi пожежноi та техногевноi безпеки:;

Термiн виконання: до 05.08.2021
3) розглянути пнтання щодо належного фшансування протипожежних

заходiв на впровадження, ремонт та утриманвя систем протипожежного
захисту, профшактичного обслуrовування та ремонту електрообладнання i
електромереж, придбання сертифiкованих первинних засобiв пожежогасiння,
виконання воmезахисноi обробки: дерев'яних елементiв горищни:х покритпв та
усунення iнmих поруmевь, якi можуть створити заrрозу виникнення пожежi,
перешкоджати ii rасiнню та евакуацii людей,

Термiв виконання: до 05.08.2021

4.2. 3 метою попередження: виникнення пожеж, забезпечення безпеки:
людей, зниження можливих. майнових втрат i зменшення неrативних наслiдкiв
у разi 1х виникнення, Департаменту освiти i науки Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii разом з головами районних державних адмiнiстрацiй, сiльськи:м:и,
селищними та мiськими головами:

· 1) розглянути стан пожежноi безпеки у закладах освпи на нарадi з
керiвниками закладiв освiти, вжити вiдповiдних заходiв реагування до ,
посадових осiб, якi не забезпечили виконання вимоr законодавчих актiв та
нормативних документiв з пигань пожежноi безпеки. Особливу увагу звернути
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