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чергового засiдання регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуаuiй ЗапорiзькоТ областi

(в режимi онлайн-засiдання)

вiд 08.06.2021r м. Запорiжжя Jю 18

Головуючий: голова ЗапорiзькоТ обласноТ державноТ адмiнiстрачii, голова

регiональноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуачiй Запорiзькоi областi Олексанлр СТАРУХ.

Секретар: Микола ПУСЪ.
Присутнi: члени регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки та надзвичайних ситуаuiй ЗапорiзькоТ областi (даrri регiональна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРШКУ ЩЕННОГО:

1. Про внесення змiн до персонального складу регiональноТ KoMiciT з

питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryаuiй
Запорiзькоi областi.

,Щоповidач: засmупнuк duрекmора - начсlльнuк управлiння rЩепарmапtенmу з

пumань цuвiльноzо зсlхuсmу населення Запорiзькоi' облdерэюаdмiнiсmрацit
олексiй Кдрдулов.

поширенням гостроi респiраторноТ
Kopotla BipycoM SARS-CoV-2.

2. Про епiдемiчний стан на територiТ ЗапорiзькоТ областi, пов'язаний з

хвороби COVID-19, спричиненоi

,лЩоповidач: засmупнuк zенеральноzо dupeKmopa - завidувач вiddiлу
dослidження бiолоziчнttх факmорiв,,Щерэrcавноi усmановu <ЗапорiзькuЙ обласнuЙ
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpatHu> Олексанdр МАЩАК.

3. Про виконанtlя заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi
респiраторноТ хвороби COVID-I 9, спричи lleHoT KopotlaBipycoM SARS-CoV-2.
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lоповidоч: засmупнuк zенерсlльноzо duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidження бiолоziчнuх факmорiв,Щерuсавноt усmановu кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpa|Hu> Олексанdр MAIIIAK.

4. Про ГОТОВНIСТЬ пiлрозлiлiв облдержадмiнiстра uii',

райдерясадмiнiстраuiй, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських
радr територiальних органiв мiшiстерств, iнших цеrIтральних органiв
виконавчоi влади забезпечити caHiTapHe та епiдемiчне благополуччя
населення в лiтнiй перiол.

,Щоповidачi:
начсlльнuк Головноzо управлiння lерuспроdспоасuвслуасбu в Запорiзькiй

обласmi Тшл,tофi й ВАГI С ;
duрекmор ,Щепарmаменmу ilсumлово-комунсlльноzо zоспоdарсmва mа

бу d i внuцm ва З апор iз bKot о бл d ерас а dM iH i с mрацit В i mал i й Л И ТВ И Н Е Н К О.

5. Про заходи щодо стабiлiзацiТ епiдемiчноТ сиryачiТ з керованих
iнфекчiй на територiТ Запорiзькоi областi.

,,Щоповidачi:
duрекmор dепарmаменmу охоронu зdоров'я Запорiзькоi'

облd epucadMiH ic mрацit Ол е кс i й К УЛ И Н И Ч ;
засmупнuк ?енеральноzо duрекmора - завidувач вiddiлу dослidсюення

бiолоziчнuх факmорiв ,Щерэюавноt усmановu <Запорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpatHu> Олексанdр МАIЦАК.

б. Про стан пожежноТ безпеки закладiв освiти на територiТ ЗапорiзькоТ
областi.

!оповidачi:
засmупнuк начсlльнlлка Головноzо управлiння rЩСНС YKpatHu у Запорiзькiй

облас mi iз з апоб izання н ad з вuчайнuл,t сumуацiялt Ол е кса н dp НА3АРО В ;
в.о. duрекmора ,Щепарmаменmу ocBimu i HayKu Запорiзькоi'

облdержаdмiнiсmрацii' В iKmop 3АХАР Ч УК.

7. Про органiзацiю тимчасового функчiонування контрольно-
пропускного пункту.

!оповidач: m.в.о. начсlльнuка Управлiння превенmuвноi' diшbHocmi ГУНП в

Запорiзькiй обласmi Ромон КРУПЕНИЦЪКИЙ.

8. Про пiдсумки виконання основних заходiв, визначених протоколами
позачергового засiдання .ЩержавноТ KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryачiй вiд 14.05.2021 ЛЬ 30 та
позачергового засiдання регiональноI KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй Запорiзькоi областi вiд
18.05.2021 Nь 17.
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!оповidач: засmупнuк dupeKmopa - начсlльнuк управлiння tепарmалtенmу з
пumань цuвiльноео зсlхuсmу населення Запорiзькоt облdерэrcаdмiнiсmрацii'
олексiй кАРАУЛоВ.

З питання ПЕРШОГО порядкч денного:
,,Про внесення змiн до персонального складу регiональноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноI безпеки та надзвичайних ситуацiй Запорiзькоi
областi>>

ДОПОВIДАВ: засmупнuк duрекmора начсlльнuк управлiння
,,Щепарmалпtенmу з пumань цuвiльноzо зсlхuсmу населення Запорiзькоi'
обл d ержаdм i н i с mрацit' Ол е tФ i й КА РД УЛ О В.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.

2. Внести змiни до персонЕlльного складу регiональноТ KoMiciI з питань
ТЕБ та НС, а саме:

l ) ввести членами KoMiciT регiональноТ KoMiciT з питань ТЕБ та НС:
директора .Щепартаменту агропромислового розвитку Запорiзькоi

облдержадмiнiстраuii Олексiя ШЕМJКIНА;
заступника начальника Головного управлiння Щержпродспоживслужби в

Запорiзькiй областi Сергiя ДЕГТЯРЕНКА.
2) вивести зi складу членiв регiонапьноi KoMicii з питань ТЕ,Б та НС:
Свiтлану ВЛАСОВУ;
Андрiя ПОJUIКОВА.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядку денного:
пПро епiдемiчний стан на територiТ ЗапорiзькоТ областi, пов'язаний з
поширенням гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ
корона Bi русом SARS-CoY -2>>

ДОПОВIДАВ: засmупнuк ?енерсlльноzо duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidасення бiолоziчнuх факmорiв,,Щерuсавноi'усmановu кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй I!енmр МОЗ YKpatHu> Олексанdр МАIЦАК.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформашiю доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
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З питання ТРЕТЪОГО порядкч денного:
пПро виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ

респlраторноl
SARS-CoV-2>>

облде ржадм i н icTpa uii',
органам сiльських, селищних,
MiHicTepcTB, illших центральних

карантину та
метою запобiгання

запровадження
поширенню на

хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoнaBipycoM

ДОПОВIДАВ: засmупнuк zенерально2о duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidасення бiолоziчнuх факmорiв !ерuсавноt усmановu <Запорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpa|Hu> Олексанdр МАIЦАК.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.
4|

2. Струlсгурним пlдроздlлам
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим
мiських радr територiальним органам
органiв виконавчоТ влади, суб'сктам господарювання, незапежно вiд форми
власностi, в межах компетенцii забезпечити безумовне виконання вимог,
визначених законами УкраТни та iншими нормативно-правовими актами,
протокольними рiшеннями регiональноТ KoMicii з питань ТЕБ та НС, якi
регламентують виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ

респiраторноТ хвороби COVID-I9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2
(далi COVID-19), зокрема, постанови
09.|2.2020 }lb l236 uПро встановлення
обмежувщIьних протиепiдемiчних заходiв з
територiТ УкраiЪи гостроТ респiраторноi

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

хвороби COVID-I9, спричиненоТ
KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>>, зiзмiнами внесеними постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 02.06.202| J\b 583 <Про внесення змiн до постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 9 грудня 2020 р. JФ 1236>>.

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

3. Щержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний лабораторний Щентр
МОЗ Украiн и>, .Щепартаменry охорон и здоров' я облдержадмi н icTpa uii:

продовжити здiйснення щоденноi оцiнки епiдемiчноi ситуацiТ щодо
поширення гостроI респiраторноI хвороби COVID-I9 у розрiзi кожного
окремого району та кожноi окремоi територiагrьноi громади;

TepMiH вuконання: на перiо0 каранmuну
у разi ускладнення епiдемiчноI ситуацiТ негайно про це iнформувати

керiвництво облдержадмiнiстрацii, вiдповiднi райдержадмiнiстрачii
виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад з наданням пропозицiй
щодо прийняття вiдповiдних рiшень мiсцевими комiсiями з питань техногенно-
екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуашiй.

Терлliн вltконання: но перiоd коранmuну

4. Головному управлiнню НацiональноТ полiцi[ в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноi полiцiТ в Запорiзькiй областi, Головному



управлiнню Держпродспоживслужби в Запорiзькiй областi, виконавчим
органам сiльських, селищних, мiських рад, вiйськовим частинам
НацiональноТ гварлiТ УкраТни, якi дислокуються на територii областi, у тому
числi у складi спiльних мобiльних груп, продовжити здiйснення контролю за

дотриманням протиепiдемiчних обмежень на територiТ регiону.
TepMiH вuконання: на перiо0 каранmuну

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання ЧЕТВЕРТОГО цорядкч денного:
,,Про готовнiсть пiдроздi.гfiв облдержадмiнiстрацii, райдержадмiнiстраuiй,
викоIIавчих органiв сiльських, селищних, мiських радl територiальних
органiв MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоТ влади
забезпечити caHiTapHe та епiдемiчне благополуччя населення в лiтнiй
перiол на територiТ ЗапорiзькоТ областi>

ДОПОВIДАЛИ:
начсlльнuк Головно2о управлiння,Щерuспроdспожuвслуасбu в Запорiзькiй

обласmi Тшttофiй ВАГIС ;
duрекmор ,Щепарmалtенmу uсumлово-комунсlльно?о zоспоdарсmва mQ

бу d i внuцmв а З апо р iз bKoi' о бл d ерэю аdм i н i с mр ацil' В i m шl i й Л И Т В И Н Е Н К О.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдачiв.

2. Щепартаменту захисту довкiлля облдержадм iHicTpa uiТ, Щепа рта менту
житлово-комушал ьtlого господа рства та булi вн и цтва облдержадм iH icTpa uii,
Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi,

райдержадмiнiстрацiям, виконавчим оргашам сiльських, селищших,
мiських рад в межах компетенцii:

органiзувати та забезпечити виконання заходiв, якi запланованi
державними програмами i планами щодо забезпечення санiтарного та
епiдемiчного благополуччя населення у лiтнiй перiол 202l року;

посилити контроль за дотриманням чинного законодавства у сферi
поводження з побутовими вiдходами (органiзацiя санiтарноi очистки територiI
населених пунктiв, лiквiдацiя стихiйних смiттсзвалищ, облаштування мiсць
захоронення твердих побутових вiдходiв, полiгонiв захоронення промислових
вiдходiв). Забезпечити виконання заходiв щодо лiквiдацiI та недопущення

утворення несанкцiонованих смiтгезв€lлищ на пiдпорядкованiй територiТ;
забезпечити свосчасне iнформування населення регiону про caHiTapHo-

епiдемiчну ситуацiю на вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi,
вжитi заходи до порушникiв санiтарного законодавства та заходи щодо
профiлактики захворювань на кишковi iнфекчiТ.

TepMiH вtlконання: посmiйно
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опрацювати питання ]

харчових продуктiв, у разi ix

3. Щепартаме}Iту житлово-комушальtlого господарства та булiвпицтва
облдержадмiнiстрачii, райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiських рад сформувати ресстри смiттезвалищ (з

визначенням конкретного мiсця розташування) за вiдповiднi адмiнiстративно-
територiальнi одиницi.

TepMiH вuконання: 07.07. 2 02 1

4. Райдержадмiнiстрачiям, виконавчим оргаtIам сiльських, селищних,
мiських рад, Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй
областi, Управлiнню патрульноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi

забезпечити контроль зh недопущенням торгiвлi харчовими продуктами у
невстановлених мiсцях та на стихiйних ринках;

TepMiH вuконання: посmiйно
щодо створення (визначення) мiсць зберiгання
вилучення з реапiзацii; .

TepMiH вuконання : mермiново

5. Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi, Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноТ полiцii в Запорiзькiй областi,
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад забезпечити контроль за виконанням продовольчими ринками
вимог правил торгiвлi, законодавства в сферi безпечностi харчових продуктiв та
окремих пок€вникiв iT якостi.

TepMiH вuконання: посmiйно

6. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад включити до складу вiдповiдних координацiйних рад,
мiжвiдомчих комiсiй, оперативних штабiв тощо з координацiТ оздоровчоТ
кампанiТ вiдпочинку дiтей та молодi представникiв Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi.

TepMiH вuконання: неzайно

7. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад спiльно з Головним управлiнням .Щержпродспоживслужби в
Запорiзькiй областi, [У <<Запорiзький обласний лабораторний Щентр МОЗ
УкраТни>>, Головним управлiнням ДСНС в Запорiзькiй областi забезпечити:

органiзацiю проведення комiсiйних перевiрок закладiв оздоровлення та
вiдпочинку, об'ектiв водопостачання, закладiв громадського харчування,
пляжiв, рекреачiйних зон щодо додержання вимог санiтарного законодавства.
При uьому особливу уваry звернути на виявлення закладiв оздоровлення та
вiдпочинку, якi одночасно надають послуги з оздоровлення та вiдпочинку
дiтей, наслiдком чого, потребують забезпечення iнших норм з надання
з€вначених послуг;



проведення
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закладах оздоровлення вiдпочинку необхiднi
лезiнфекцiйнi, дезiнсекцiйнi та дератизацiйнi заходи.

TepMiH вuконання: впроdовнс
лimньоzо озdоровчо?о cшolty

сформувати реестр закладiв оздоровлення та вiдпочинку на вiдповiдних
адмiнiстративно-територiагlьних одиницях;

TepMiH вuконання: 07.07.202 1

8. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рдд, .Щепартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii;
ЩУ <Запорiзький обласний лабораторний Щентр МОЗ УкраТни)> в межах
компетенцiiзабезпечити: ^,'

проведення iнструктажiв медичних працiвникiво якi супроводжують дитячi
органiзованi колективи, щодо органiзацiТ харчування i питного режиму дiтей;

проведення своечасних i якiсних медичних оглядiв працiвникiв, якi
направляються на роботу в заклади оздоровлення та вiдпочинку;

пiдбiр квалiфiкованого медичного персон€lлу, що мас досвiд роботи з

дiтьми у закладах оздоровлення та вiдпочинку;
контроль за пiдготовкою до проведення лiтньоi оздоровчоi кампанiТ,

органiзацiею належного медичного обслуговування, повноцiнного
збагlансованого харчування в закладах оздоровлення та вiдпочинку;

забезпечити контроль за роботою харчоблокiв, виконанням норм
харчування, дотриманням температурного режиму у примiщеннях, фiзичним
вихованням i загартовуванням дiтей, дотриманням фiзiологiчних норм
навантаження пiд час проведення спортивних змагань i труловоТ дiяльностi у
закладах оздоровлення та вiдпочинку для дiтей;

дотримання вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.|2.2020
М 1236 <Про встановлення карантину та запровадження обмежув€lльних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ
УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID- 19, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2) (зi змiнами), протокольних рiшень засiдань KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй Запорiзькоi областi
та рекомендацiй, затверджених постановами Головного державного санiтарного
лiкаря Украiни у вiдповiдних сферах господарювання.

TepMiH вuконання : впр оdо вlrc
лimньоzо озdоровчоео свону

9. Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi, ЩУ <Запорiзький обласний лабораторний Щентр МОЗ УкраТни>>
спiльно з райдержадмiнiстрацiями, виконавчими органам сiльських,
селищних, мiських рад:

органiзувати з власниками та керiвниками закладiв оздоровлення та
вiдпочинку, органiзаторами харчування, медичними працiвниками
консультацiй, ceMiHapiB, нарад щодо порядку вiдкриття закладiв оздоровлення
та вiдпочинку у 2021 рочi;



вiдповiдно до чинного законодавства здiйснювати заходи державного
нагляду (контролю) за дотриманням суб'ектами господарювання санiтарного
законодавства, безпечностi та якостi харчових продуктiв, захисту споживачiв
та рекомендацiй, затверджених постановами Головного державного санiтарного
лiкаря Украiни у вiдповiдних сферах господарювання в лiтнiй оздоровчий
сезон.

TepMiH вLtконання: впроdовнс
лimньоzо озdоровчоzо свону

l 0. Щепартамеttту житлово-комуlIального господарства та булiвництва
облдержадмiнiстрачiТ, райлержадмiнiстрачiям, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiсьЁих рад:

забезпечити здiйснення заходiв щодо попередження виникнення аварiйних
ситуацiй на водопровiдно-канагliзацiйних мережах;

забезпечити невiдкладну лiквiдацiю аварiй на водопровiдно-каналiзацiйних
мережах з под€tльшим виконанням необхiдних робiт, у тому числi, з проведення
профiлактичноi дезiнфекцiТ;

вжити заходи щодо забезпечення населення питною водою гарантованоi
якостi, охорони вiдкритих водойм, реryлярноТ очистки територiй населених
пунктiв вiд побутових вiдходiв та нечистот;

визначити перелiк систем питного водопостачання (водопровiднi мережi),
що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкчii, будiвниuтва
водопровiдних та каналiзацiйних мереж та забезпечити проведення вiдповiдних

робiт;
забезпечити здiйснення виробничого контролю якостi питноi води

суб'сктами господарювання, що надають послуги з водопостачання, вiдповiдно
до технiчного регламенту та надання результатiв вiдомчого контролю до
Головного управлiння Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi;

забезпечити погодження суб'ектами господарювання, що надають послуги
з водопостачання, регламентiв або iнших документiв з описом технологiчного
процесу виробництва питноi води з Головним управлiнням
.Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi у кожному випадку;

забезпечити нzrлежне облаштування та утримання першого поясу зон
санiтарноi охорони водозабiрних свердловин на Bcix господарсько-питних
водопроводах нез€Lлежно вiд ix пiдпорядкованостi або типу джерела
водопостачання.

TepMiH вuконання: посmiйно
Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

з питання П'ятого порядку денного:
пПро заходи щодо стабiлiзацiТ епiдемiчноТ сиryаuii з керованих iнфекцiй на
територiI ЗапорiзькоТ областi>>

lОПОВIlАJIИ:
dupeKmop dепарmаменmу охоронu зdоров'я Запорiзькоt



о блd ерэtсаdлliнi с mрацit Ол е кс i й К УЛ И Н И Ч ;
засmупнuк ?енерально?о duрекmора - завidувач вiddiлу dослidэrcення

бiолоziчнuх факmорiв ,Щерuсавноt усmановu <ЗапорiзькuЙ обласнuЙ
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАЩАК.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдачiв.

2. .Щепартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстраuiТ,

райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад забезпечити: ';

контроль за виконанням заходiв щодо стабiлiзацiТ епiдемiчноТ ситуачii з

керованих iнфекцiй на територiТ областi;
якiсне планування визначених контингентiв на щеплення, своечасне

охоплення ik вакцинацiею;

роботу комiсiй щодо своечасного перегляду протипок€вань до щеплень,
дотримання умов визначення протипокЕвань вiдповiдно до дiючих нормативних
документiв та iнструкцiй по використанню вакцин/анатоксинiв;

комплексну санiтарно-освiтню роботу серед населення щодо популяризацii
профiлактичних щеплень, як сдиного дiевого захисту вiд керованих iнфекцiй, з

використанням Bcix засобiв MacoBoi iнформацiТ та наглядноТ агiтацiТ;
органiзацiю максим€lльного охоплення профiлактичними щепленнями

населення на вiдповiдних територiях;
неухильне проведення на пiдпорядкованих адмiнiстративних територiях

профiлактичних щеплень вiдповiдно до Календаря профiлактичних щеплень в

УкраiЪi, затвердженого накчвом МОЗ вiд 16.09.20l l }lb 595 (у редакцii нак€ву
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни l1.08.2014 Ns 55l), зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 10.10.201 l за }lb 1 l 59119897.

TepMiH вuконання: посmiйно
опрацювати питання щодо придбання медичних препаратiв проти змiiноТ

отрути за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;
TepMiH вuконання: неzайно

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.

з питання Шостого порядку денного:
пПро стан пожежноТ безпеки закладiв освiти>>

ДОПОВIfАЛИ:
засmупнuк начсlльнuка Головноzо управлiння rЩСНС YKpaiHu у Запорiзькiй

обласmi iз запобizання наdзвuчайншr,t сumуацiям Олексанdр НА3АРОВ;
в.о. duрекmора ,,Щепарmалtенmу ocBimu i HayKu Запорiзькоt

облdерuсаOмiнiсmрацit В iKmop 3АХАРЧУК.
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ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдачiв.

2. Щепартаменту освiти i tlауки облдержадмiнiстраuiii
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

вживати створення безпечних та нешкiдливих умов освiтнього процесу
першочерговим завданням;

забезпечити експлуатацiю об'ектiв сфери освiти вiдповiдно до вимог
законодавства у сферi гiОжежноi та техногенноТ безпеки, заборонити
експлуатацiю об'ектiв, дiяльнiсть яких створюс загрозу життю та здоров'ю
людей;

забезпечити щорiчне планування та належний контроль виконання заходiв
забезпечення пожежноi та техногенноi безпеки закладiв освiти;

Tep*tiH вuконання : по сmi йно
за пiдсумками проведених перевiрок органами державного нагляду

(контролю) у сферi техногенноi, пожежноТ безпеки та цивiльного захисту
проаналiзувати стан забезпечення пожежноТ, техногенноТ безпеки та цивiльного
захисту навч€Lпьних закладiв. Розробити плани-графiки усунення виявлених
недолiкiв i порушень щодо забезпечення пожежноi, техногенноi безпеки та
цивiльного захисту дошкiльних та загаJIьноосвiтнiх навч€Lльних закладiв
державноi та комунапьноТ форrr,r власностi;

TepMiH вuконання: dо I8.06.202l
забезпечити повне виконання приписiв про усунення порушень вимог

законодавства у сферi цивiльного захисту, техногенноТ та пожежноТ безпеки;
спланувати та провести спiльно з представниками Головного

управлiнням ДСНС УкраТни у Запорiзькiй областi перевiрки щодо
дотримання закладами освiти вимог законодавства у сферi цивiльного захисту,
техногенноi та пожежноТ безпеки в розрiзi готовностi до початку нового
навч€Lпьного року;

TepMiH вuконання: do 24.08.202l
проаналiзувати з€lлишки коштiв на рахунках закладiв освiти та опрацювати

питання щодо ix спрямування на забезпечення вимог законодавства у сферi
цивiльного захисту, техногенноi та пожежноi безпеки;

TepMiH вuконання: dо 07.07.2021
передбачити у бюджетi на наступний piK кошти на виконання заходiв,

запропонованих приписами про усунення порушень вимог законодавства у
сферi цивiльного захисту, техногенноi та пожежноТ безпеки та забезпечити
належний piBeHb захисту закладiв освiти.

TepMiH вuконання: пid час ru.онувоння
бюdлrcеmiв на носmупнuй piK
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3. Райдержадмiнiстрачiям, виконавчим оргаlIам сiльських, селищних,
мiських рад:

iнiцiювати розгляд мiсцевими комiсiями з питань ТЕБ та НС питання щодо
стану забезпечення пожежноТ, техногенноТ безпеки та цивiльного захисту на
зщначених об'сктах з прийняттям вiдповiдних рiшень;

TepMiH вuконання: do 25.06.2021

розробити та затвердити (переглянути, у разi необхiдностi внести змiни та

доповнення) програми забезпечення пожежноi, техногенноi безпеки та

цивiльного захисту в закладах освiти.
TepMiH вllконання: do 3I.06.2021

4. Головному управfiiнrrю ДСНС Украiни у Запорiзькiй областi
забезпечити:

здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) за додержанням вимог
Закону Украiни <Про ocHoBHi засади державного нагляду (контролю) у сферi
господарськоi дiяльностi> об'ектiв закладiв освiти незалежно вiд форt"t
власностi та пiдпорядкування;

надання консультативно-методичноТ допомоги керiвникам органiв

управлiння освiтою та закладiв освiти щодо органiзачiТ заходiв пожежноi
безпеки та усунення порушень у сферi пожежноТ та техногенноТ безпеки.

Tep*tiH вuконання: посmiйно
Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.

З питання СЬОМОГО порядкy денного:
,,Про органiзацiю тимчасового функuiонування контрольно-пропускного
пункту>>

ДОПОВIlАВ: m.в.о. начсtльнuка Управлiння превенmuвноt diшbHocmi
ГУНП в Запорiзькiй обласmi Роман КРУПЕНИЦЪКИЙ.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

3. Головному управлiнню НацiональноТ полiцi[ в Запорiзькiй областi
спiльно мелiтопольською райдержадмiнiстрацiсlо, виконавчим
KoMiTeToM КирилiвськоТ селищноi рали тимчасово органiзувати

функцiонування контрольно-пропускного пункту на в'iздi до села Лиманське
Кирилiвськоi територiальноТ громади Якимiвського району з боку селища
Якимiвка (З4-й кiлометр автодороги Т-0820 Якимiвка-Кирилiвка);

Терлliн вuконання: з 10.06.2021 do 31.08.2021

З питання ВОСЪМОГО порядку денного:
пПро пiдсумки викошання основних заходiвl визIlачених протоколами
позачергового засiдання ЩержавноТ KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 14.05.2021 ЛЪ 30 та
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позачергового засiданшя регiональноТ KoMiciT
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй
18.05.2021 NЬ 17)

ДОПОВIfАВ: засmупнuк duрекmора
,Щепарmал,tенmу з пumань цuвiльноzо захuсmу
обл d ерэrcаdмi н ic mр ацit Ол е кс i й КД РД УЛ О В.

ВИРIШИЛИ:

з питань
Запорiзькоi

начсlльнuк
населення

В, питань цивiльного захисту населення

l. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2. .Щепартаменту
облдерясадм i н icTpa ц iT:

проводити уточнення спискiв визначених посадових осiб по групам, якi
включенi до виклику з використанням програмного забезпечення системи
оповiщення "ATPIC";

TepMiH вl,tконання : lцом iсячно
пiдготувати листи-звернення до керiвникiв операторiв мобiльного зв'язку

Волафон, Лайфселл, Киiвстар та Кабiнету MiHicTpiB Украiни щодо вирiшення
питання стосовно зЕlлучення та використання телекомунiкацiйних мереж
мобiльних операторiв зв'язку для оповiщення громадян (споживачiв ik послуг),
що перебувають на територii Запорiзькоi областi, про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуачiй;

TepMiH вuконання: 09. 06. 202 1
надати пропозицii до ДСНС Украiни стосовно органiзацii оповiщення при

переведеннi територiальноТ пiдсистеми единоi державноi системи цивiльного
захисту на функцiонування в умовах особливого перiоду;

TepMiH вuконання: I 8.06. 202 1
опрацювати питання стосовно здiйснення оповiщення iз застосуванням

IHTepHeT-pecypciB (автоматична розсилка повiдомлень на електроннi адреси,
створення груп у месенджерах мобiльних телефонiв);

TepлtiH вuконання: 1 8.06. 2 02 1

продовжити роботу щодо уточнення (кориryвання) планiв реаryвання на
можливi надзвичайнi ситуацiТ, якi можуть виникнути на територiТ ЗапорiзькоI
областi, та плану цивiльного захисту областi на особливий перiол;

TepMiH вuконання : 3 0. 07. 202 l
2. Виконавчому KoMiTery Запорiзькоi MicbKoi ради забезпечити

оповiщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних
ситуачiй в мiсцях в мiсцях масового перебування людей, зокрема, в районi
площi Фестившlьна та майдану Героiв м. Запорiжжя.

TepMiH вuконання : 07. 07. 202 1

техногенно-
областi вiд

управлiння
Запорiзькоi
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2. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

продовжити роботу щодо уточнення (кориryвання) планiв реаryвання на
можливi надзвичайнi ситуацii, якi можуть виникнути на територiТ ЗапорiзькоТ
областi, та плану цивiльного захисту областi на особливий перiол;

TepMiH вllконання : 3 0.07. 202 1

створити та забезпечити функцiонування мiсцевих автоматизованих
систем централiзованого оповiщення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацiй та розробити положення них;

I ермш вuконання: zJ.Uo.zUz l
розробити схеми прийому сигналiв i повiдомлень вiд територiальноi

TepMiH 25.06.2021

автоматизованоТ системи '- централiзованого оповiщення та здiйснення
оповiщення вiдповiдних органiв виконавчоТ влади та органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, де функцiонують спецiа.пьнi, локальнi або
об'ектовi системи оповiщення, установ, органiзаuiй, мiсць масового
перебування людей, сил цивiльного захисту та населення у разi загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуачiй.

TepMiH вuконання: 07.07. 202 1

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

Секретар KoMicii микола Пусь


