
ЗАТВЕРДЖУЮ
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протокол
чергового засiдання регiональноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi

безпеки та надзвичайних ситуачiй Запорiзькоi областi
(в режимi онлайн-засiдання)

вiд 13.09.202| м. Запорiжжя J\ъ 23

Головуючий: голова ЗапорiзькоТ обласноТ державноТ адмiнiстрашiТ, голова

регiональноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй Запорiзькоi областi Олексанлр СТАРУХ.

Секретар: Микола ПУСЬ.
Присутнi: члени регiона-гrьноi KoMiciI з питань техногенно-екологiчноi

безпеки та надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiональна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩВННОГО:

l

1. Про внесення змiн до персонального складу регiональноТ
питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних
Запорiзькоi областi.

lоповidач: duрекmор !епарmаменmу з пumань цuвiльноzо
н ас ел ення о бл d ерuс а dлl iH i с mр ацii' А н d р i й Б УЛ А В I Н О В.

KoMiciI з
сиryаuiй

захuсmу

2. Про епiдемiчний стан на територii Запорiзькоi областi, пов'язаний з

поширенням гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.

fоповidач: засmупнuк zeHepculbшo?o duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidэюення бiолоziчнuх факmорiв !ержавноi'усmановu "Запорiзькuй обласнuй
ценmр конmролю mа профiлакmuкu хвороб Мiнiсmерсmва oxopoHu зdоров'я
YKpaiHu" Олексанdр МАIЦАК.
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3. Про виконання заходiв щодо запобiгання поц.Iиренню гостроi

респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoнaвipycoM SARS-CoV-2.
,Щоповidачi:
засmупнuк zенеральноzо duрекmора - завidувач вiddiлу dослidження

бiолоziчнuх факmорiв ,Щерасавноi' усmановu "ЗапорiзькuЙ обласнuЙ ценmр
конmролю mа профiлакmuкu хвороб MiHicmepcmna охоронu зdоров'я YKpaiHu"
Олексанdр МАIЩАК;

duрекmор ,Щепарmаwtенmу охоронu зdоров'я облdерсrcаdлliнiсmрацii'
Олексiй КУЛИНИЧ;

засmупнuк duрекmора !епарmалtенmу освimu i HayKu
о бл d ерэюаdл,tiн iсmрацii' Ол ен а С О Р О Ч Е Н К О,

t;

4. Про стан готовностi до дiй в умовах виникнення надзвичайних
ситуацiй на об'ектах критичноТ iнфраструктури, у тому числi забезпечення
сталоi роботи транспортноI iнфраструктури та паливIIо-енергетичного
комплексу.

fоповidачi:
засmупнuк начсulьнuка Службu з експлуаmацiйноzо уmрuJч,ання

авmомобiльнtlх dорiz у Запорiзькiй обласmi Мuжайло ПРОХОРОВ,,
duрекmор dерэrcавноzо пidпрu€мсmвq < Мiсцевi dopozu Запорiзькоi' обласmi>

Геннаdiй ТIМЧЕНКО;
начальнllк Управлiння mранспорmу mа зв'жку облdержаdлliнiсmрацi|

Олексанdр ВЛАСЮК;
засmупнuк duрекmора !епарmаrиенmу ж u mл о в о - к о му н aJl ь н о 2 о

zоспо d арсmва mа буdiвнuцmва облd ержаdлliнiсmрацii' Ролtан П I СДРЕ В.

5. Про стан готовностi до дiй в умовах виникнення надзвичайних
сиryацiй, пов'язаних iз забезпеченням теплопостачання споживачам, пiд
час проведення опалювального сезону 202|12022 року.

fоповidачi:
засmупнuк duрекmора !епарmаменmу жumлово-ко,мунальноzо

zоспо d арс mва mа буdiвнuцmва облd epacadltiH ic mрацi|' Ролtан П I СА Р Е В,,

Засmупнuк начальнuка з реаеування на наdзвuчайнi сumуацil' Головноео
управлiння !ерэюавноt слуэtсбu Украlнu з наdзвuчайнuх сumуацiй у Запорiзькiй
обласmi Мuкола 7AIKA.

6. Про стан поводження з небезпечними вiдходами, у тому числi
неприДатними до використання та забороненими до застосування
хiмiчними засобами захисту рослин.

fоповidачi:
в.о. duрекmора !епарmал,tенmу аZропроJйuсловоZо розвumку

обл d ержаdмiнi с mрацit Оле ксанdр Я С И Н Е Ц Ъ КИ Й ;
В,О. duРекmОра,Щепарmаменmу захuсmу dовкiлля облdержаdпtiнiсmрацii'

Серziй КАРПIЙ,
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7. пПро стан протипожежноТ безпеки в закладахl }стпновах,
органiзацiях, якi перебувають у сферi управлiння структурних пiдроздiлiв
облдержадмi HicTpauiib.

,,Щоповidач: duрекmор ,Щепарmаменmу з пumань цuвiльноzо захuсmу
н а с елення о бл d ер эtс а d Mi н ic mр ацii' А н dp i й Б УЛ А В I Н О В.

8.. Про видiлення пально-мастильних матерiалiв з регiонального
матерlального резерву.

fоповiDач: duрекmор ,Щепарmалtенmу з пumань цuвiльноео захuсmу
н ас еле н ня о бл d ерuс а dлt iH i с mр ацii' А н d р i й Б УЛ А В I Н О В.

з питання Пвршого порядкч денного:
.,Про внесення змiн до персонального складу регiональноТ KoMicii з пиТаНЬ
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних сиryаuiй ЗапорiзьКОi
областi>>

ДОПОВIfАВ: dupeKmop lепарmаменmу з пumань цuвiльноzо захuсmу
населення облdержаdлliнiсmрацii' AHdpiй БУЛАВI НОВ,

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

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

l) ввести членами регiональноi KoMiciT з питань ТЕБ та НС:
нач€шьника Управлiння транспорту та зв'язку облдержадмiнiстрацii

Олександра ВЛАСЮКА;
в.о. директора Щепартаменту агропромислового розвитку

облдержадмiнiстрацiТ Олександр ЯСИНЕLЬКОГО ;

2) вивести зi складу членiв регiональноТ KoMicii з питань ТЕБ та НС
Iрину ПИРОЖАНСЬКУ, Олексiя ШЕМЯКIНА.

Рiшення KoMiciI прийнято одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядку денного:
пПро епiдемiчций стан на територiТ Запорiзькоi областi, повОязаний з
поширенням гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ
корона BipycoM SARS-CoY -2>>

fОПОВIfАВ: засmупнuк zeHepculbшozo dupeKmopa - завidувач вiddiлу
dослidсюення бiолоеiчнuх факmорiв !ерасавноi'усmановu "Запорiзькuй обласнuй
ценmр конmролю mа профiлакmlжtt хвороб MiHicmepcmBa охоронu зdоров'я
Украiнu" Оле KcaHdp MAIIIAK.
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ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

Рiшення ItoMicii прийнято одноголосно.

з питання Трвтього порядку денного:
пПро виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ

респiраторноi
SARS-CoV-2>>

fОПОВIfАJrИ:
засmупнuк ?енерально?о" duрекmора - завidувач вiddiлу dослidження

бiолоziчнuх факmорiв lержавно| усmановu "Запорiзькuй обласнuй ценmр

хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM

Олексiй КУЛИНИЧ;
засmупнuк duрекmора наукu

конmролю mа профiлакmuкu хвороб MiHicmepcmBa охоронu зdоров'я YKpa|Hu"
Олексанdр МАIЦАК;

duрекmор !епарmаменmу охоронu зdоров'я облdержаdлliнiсmрацii'

!епарmапtенmу освlmu
о бл d ерэtсаdмiнiсmрацit Ол ен а С О Р О Ч Е Н КО.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2. Структурним пiдроздiлам облдержадм iH icTpa uiT,

райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад, територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних
органiв виконавчоi влади нез€шежно вiд форми власностi, в межах
компетенцiТ забезпечити дотримання на територiТ областi обмежува_пьних
протиепiдемiчних заходiв, передбачених пунктом 2z постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 09.12.2020 Jф |2Зб <Про встановлення карантину та
Запровадження обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенню на територiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoY -2>> (зi змiнами).

TepMiH вuконання: на перiоd di'i кзеленоzо))

рiвня епidемiолоziчноi небезпекu

3. Щержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний лабораторний I_(eHTp
МОЗ Украiни>>, Щепартаменry охорони здоровОя облдержадмiнiстрачii
продовжити проведення щоденнот оцiнки епiдемiчноi ситуацiт шодо поширення
COVID-19 у розрiзi кожного окремого району та кожноi окремоТ територiальноТ
ГРОМаДИ. У РаЗi УскJIаднення епiдемiчноi ситуацiТ негайно про це iнформувати
керiвництво облдержадмiнiстрацiт, вiдповiднi райдержадмiнiстрацiI
виконавчi органи сiльських, aaпrщпrих, мiських рад.
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TeplvtiH вuконання: на перiоd каранmuну

4. Щепартаменту освiти i науки облдержадмiнiстрачiТ,
раЙдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

вжити заходiв щодо збiльшення кiлькостi щеплень вiд COVID-2Ol9
персон€Lлу закладiв освiти для досягнення показника не менше S0 %
вакцинованих у кожному закладi освiти з метою забезпечення Тх робо,ги у
звичайному режимi та уникнення переходу на дистанчiйну форrу навчання;

TepMiH вl,tконання : Heza йно
щоденно надавати регiональному координатору з питань вакцинацii вiд

COVID-2019 узгоджену кfлькiсть працiвникiв освiти, якi надilIи згоду на
щеплення вiд COVID-2019 з метою органiзацii роботи медичних працiвникiв
мобiльноi бригади, якi виТжджають до закладiв освiти;

TepMiH вuконання: почuнаючu з l4.09.202I mа у
nodaltbuloMy tцоdенно, у mому чuслi у вuжidнi dHi

проводити щоденний монiторинг вiдсотку вакцинованих працiвникiв по
кожному закладу освiти та подавати iнформацiю до Департаменту охорони
здоров'я облдержадмiнiстрацii та регiонального координатора з питань
вакцинацii.

Терм iH вllконання : u4оdен но

5. Щепартаменту освiти i науки облдержадмiнiстраuiТ про результати
проведеноТ роботи з вакцинацii в закладах освiти силами мобiльних бригад в

розрiзi навчuLпьних закладiв iнформувати Щепартамент охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii та регiон€шьного координатора з питань вакцинацiТ.

TepMiH вuконання: почuнаючu з 14,09,202I mа у
поdальшому tцоdенно, у mому чuслi у BuxidHi dHi

6. Щепартаменту охорони здоров'я облдержад м i н icTpa чiТ,
регiональному координатору з питань вакцинацii забезпечити роботу
мобiльних бригад та вакцинацiю вiд COVID-2O19 працiвникiв освiти вiдповiдно
до поданих графiкiв.

TepMiH вuконання: почuнаючu з 14.09.2021 mа у
поdсtльшому tцоdенно, у mому чuслi у вuжidнi dHi

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання ЧЕТВЕРТоГо порядкч денного:
пПро стан готовностi до дiй в умовах виникнення надзвичайних ситуачiй
на об'сктах критичнот iнфраструктури, у тому числi забезпечення сталот
роботи транспортноi
комплексу>>

ЩОПОВI!АJIИ:

iнфраструктури та паливно_енергетичного
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засmупнuк начсlльнuка Слуасбu з експлуаmацiйноео уmрL,tJ4ання
авmомобiльнuх dopiz у Запорiзькiй обласmi Мuхайло ПРОХОРОВ;

dupeKmop depacaBHozo пidпрu€Jисmва < Мiсцевi dороzu Запорiзькоi' обласmi>
Геннаdiй ТIМЧЕНКО;

начсulьнl,tк Управлiння mранспорmу mа зв'язку облdержаdмiнiсmрацii'
Олексанdр ВЛАСЮК;

засmупнuк duрекmора !епарmаменmу эюumлово-комунальноzо
z о с по d ар с m в а m а бу d i в нuцm в а о бл d ер эtс а d лt i н i с mр ацil' Р ом а н П I С А Р Е В.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацii,
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад, територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних
органiв виконавчоТ влади в межах наданих повноважень та компетенцiТ:

1) органiзувати:
постiйний монiторинг ситуацiТ на вiдповiднiй адмiнiстративно-

територiа_гrьнiй одиницi i оперативне реаryвання на виявленi загрози;

утримання в готовностi сил i засобiв установ, органiзацiй, пiдприсмств ycix
фор* власностi;

створення необхiдного резерву матерiально-технiчних засобiв та

утримання ix у готовностi до використання у разi загрози або виникнення
надзвичайних ситуацiй ;

2) забезпечити виконання заходiв щодо:
реагування на надзвичайнi ситуацiТ, xapaKTepHi для осiнньо-зимового

перiоду, зокрема порушення транспортного сполучення на автомобiльних
дорогах та вулично-дорожнiй мережi, аварiй на об'сктах забезпечення
життедiяльностi населення та соцiально-побутовоi сфери i знеструмлення
населених пунктiв;

iнформування населення про загрозу та настання несприятливих
гiдрометеорологiчних явищ;

пiдвищення рiвня протипожежного стану об'ектiв житлово-комунЕLпьного
господарства та соцiально-побутовоТ сфери;

попередження загибелi i травмування людей внаслiдок обмороження та
переохолодження.

TepпtiH вuконання: dо почаmку ociHHbo-
зиlуtовоzо перiоdу 2021/2022 року

3. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

ДЛя свосчасноТ пiдготовки дорожнього господарства до роботи в ociHHbo-
зимовиЙ перiод 20212022 року вжити заходiв щодо заготiвлi пiску та вiдсiву



забезпечити
забезпечити

(про стан готовностi до дiй в умовах виникнення
пов'язаних iз забезпечецням теплопостачання

резерви, у тому числi пЕuIьно-
пiд час лiквiдацiТ можливих

надзвичайних сиryацiй,
споживачам, пiд час

для створення запасу протиожеледноI сумiшi та створення резерву IIально-
мастильних матерiалiв для боротьби iз можливими снiговими заметами;

визначити обсяги та створити матерiальнi
мастильних матерiалiв, для використання Тх
надзвичайних ситуацiй ;

забезпечити готовнiсть аварiйно-вiдновлюваJIьних бригад до реагування на
можливi аварii та надзвичайнi ситуацii на об'сктах критичнот iнфраструктури;

готовнiсть автономних джерел енергозабезпечення;
перевiрку резервних джерел електроживлення в закладах

охорони здоров'я.
Терл,tiн вuконання: dо почаmку ociHHbo-{-- зuлlовоzо перiоdу 202I/2022 року

4. [епартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацiт, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiськиХ раД створитИ обсягИ резервних фондiв
бюджетiв в розмiрах, якi забезпечать оперативнiсть щодо видiлення коштiв у
разi виникнення надзвичайних ситуацiй у осiнньо-зимовий перiод.

Терл,tiн вuконання: do почаmку ociHHbo-
зuJ\lово?о nepiody 2021/2022 року

5. Структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацiТ,
райдержадмiнiстрацiямо виконавчим органам сiльськихо селищних,
мiських Рад розглянути питання щодо видiлення коштiв, якi цiлеспрямовано
будуть направленi на забезпечення фiзичного захисту об'сктiв критичноТ
iнфраструктури.

TepMiH вuконання: dо почаmку ociHHt o-
зuлrовоzо перiоdу 202l/2022 року

6. Структурним пiдроздiлам облдержадмi HicTpauii',
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльськихо селищних,
мiських РаД, територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних
органiв виконаВчоi влади разом з Управлiнням Служби безпеки Украiни в
Запорiзькiй областi вжити додаткових превентивних заходiв для запобiгання
актам несанкцiонованого втручання, протидiю ураженням у забезпеченнi
стiйкот i безперервноi роботи об'ектiв критичнот iнфраструктури, насамперед
об'сктiв транспорту та п€UIивно-енергетичного комплексу, покращення
захищеностi iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем для недопущення
вчинення кiбератак, що можуть створити реzLльну загрозу iHTepecaM УкраТни.

TepMiH влlконання; посmiйно

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.
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проведення опалювального сезону 202|12022 року>

ДОПОВIДАJrИ:
засmупнuк duрекmора lепарmалtенmу ilсumл о в о - коJйу н aJl ь н о е о

z о спо d ар с m в а mа бу d i в нuцm в а о б л d ер uc ad Mi н i с mр ацii' Р ом а н П I С А Р Е В,,

засmупнuк начальнuка з реаzування на наdзвuчайнi сumуацii' Головноzо

управлiння flepctcaBHoi' службu YKpaiHu з наdзвuчайнuх сumуацiй у ЗапорiзькiЙ
обласmi Мuкола 7AIKA.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнфЬрмачiю доповiдача.

2. Щепартаменту житлово-комунального господарства та булiвництва
облдержадмiнiстрацiТ, райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiських рад:

з метою недопущення аварiйних ситуацiй у системах газопостачання,
виконання вимог Правил безпеки систем г€lзопостачання, заре€строваних у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 08.06.20l5 за Ns 674127l|9, Кодексу
г€ворозподiльних систем, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни
06.1 l .2015 за JФ lЗ79l27824, вжити дiсвих заходiв до вчасного проведення робiт
спецiалiзованими органiзацiями та надання aKTiB про перевiрку та прочищення
димових та вентиляцiйних кана-гliв комун€Lпьно-побутових об'сктiв, житлових
та громадських будинкiв;

Терл,tiн вuконання: do почаmку ociHHbo-
зLlлIово?о перiоdу 2021/2022 року

забезпечити проведення заходiв з пропаганди правил безпечного
користування г€вом у побутi;

Терл,tiн вllконання : вер есен b-JtconmeH ь 2 0 2 1 р о ку
вжити заходiв щодо дотримання теплопостачЕLпьними органiзацiями та

споживачами тепловоi енергii Правил користування тепловою енергiсю,
затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.10.2007 J\b l198.

TepMiH вuконQння: dо почаmку ociHHt o-
зILпловоzо перiоdу 202l/2022 року

уточнити мiнiмально необхiднi потреби електроенергiТ для забезпечення
роботи котелень вiд пересувних автономних електростанцiй на випадок Тх

знеструмлення.
TepMiH в1,1конання: do почаmку ociHHlro-
зuлrовоzо перiоdу 2021/2022 року

З. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

РОЗРобити (уточнити) схеми пiдключення автономних електростанцiй;
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передбачити резервнi джерела електроживлення (дизель-генератори,
вiдомчi електростанцii) котелень та забезпечити оперативне ix зЕtлучення у
випадку вiдключення електропостачання;

провести аналiз спроможностi (в за_гlежностi вiд потужностi) наявних
систем резервного електроживлення щодо забезпечення роботи критичного
медичного обладнання з урахуванням збiльшення навантаження за рахунок
встановлення додаткового устаткування для лiкування хворих на COVID- 1 9;

уточнити покроковий ztлгоритм дiй при аварiйному припиненнi
електропостачання в закладi охорони здоров'я з визначення вiдповiдальних осiб
(працiвникiв закладу) щодо порядку дiй, шляхiв доведення (обмiну) iнформачii
та з€Lлучення додаткових Qил

функцiонування закJIаду; {;

опрацювати питання щодо
електропостачання вiд суб'ектiв

та засобiв з метою забезпечення ст€Lлого

автономних джерелможливого з€tлучення
господарювання, не заJIежно вiд форми

власностi, на вiдповiднiй територiТ;

для попередження переохолоджень людей визначити наявнi iснуючi
будiвлi та примiщення у них для використання пiд стацiонарнi пункти обiгрiву,
передбачати у першу чергу наявнi стацiонарнi примiщення, що забезпеченi
теплом;

iнформаuiю про визначенi пункти обiгрiву, Тх адресу доводити через
мiсцевi засоби масовоI iнформачii, розмiщати на автостанцiях, залiзничних
станцiях, ринках, у громадському транспортi, iнших мiсцях масового скупчецня
людей;

у пунктах обiгрiву забезпечити наявнiсть гарячих напоТв, продуктiв
харчування, чергування працiвникiв соцiальних служб, волонтерiв та у
взаемодii з територiа-гtьними пiдроздiлами Головного управлiння Нацiональноi
полiцii в Запорiзькiй областi забезпечити дотримання громадського порядку;

TepMiH вuконання: do почаmку ociHHbo-
зuлrовоzо перiоdу 202I/2022 року

органiзувати iнформування населення щодо дотримання правил пожежноТ
безпеки, зокрема безпечного користування електрообiгрiвальними приладами,
гЕвовим та пiчним обладнанням.

Терлtiн вuконання: пid час ociHHbo-
зuлловоzо перiоdу 202l/2022 року

4. Щепартаменту соцiального захисту населен ня облдержадмiнiстрацii,
раЙдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

вiдпрацювати по Bcix населених lrунктах списки людей похилого BiKy, осiб
з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних верств населення з метою надання Тм
ПеРШОЧеРгОвоТ допомоги при аварiях в системах централiзованого
теплопостачання;

TepMiH вuконання: вересень-}tсовmень 202 I року
органiзувати комiсiйнi перевiрки Bcix будинкiв (пансiонатiв) для людей

ПОХИЛОГо BiKy, iнших соцiально-незахищених верств населення незаJIежно вiд
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форIvl власностi на предмет готовностi безпечного функцiонування в ociHHbo-
зимовий перlод.

TeptиiH вuконання: do 0L12. 202I

5. Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення
облдержадмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiських рад:

завершити пiдготовку пiдпорядкованих органiв управлiння i сил
цивiльного захисту до реагування на надзвичайнi ситуацiТ та небезпечнi подiТ,
пов'язанi iз забезпеченням теплопостачання споживачам пiд час проведення
опaLпювсLпьного сезону;

уточнити плани реагуваiiня на надзвичайнi ситуацiТ, до яких включити
сили i засоби державних установ, органiзацiй, пiдпри€мств ycix форм власностi;

провести спiльнi навчання з органами управлiння i силами цивiльного
захисту територiшtьноi пiдсистеми единоi державноi системи цивiльного
захисту та вiдповiдних ланок.

Терл,tiн вllконання: вересеньфtсовmень 202 I року

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

з питання Шостого порядку денного:
пПро стан поводження з небезпечними вiдходами, у тому числi
непридатними до використання та забороненими до застосування
хiмiчними засобами захисту рослин>>

fОПОВIfАJIИ:
в,о, duрекmора flепарmал,tенmу аzропроJйuсловоzо розвumку

о бл d ер uс а dлл iH i с mр ацi\' Ол е кс а н Dp Я С И Н Е Ц Ъ К И Й ;
в.о. duрекmора lепарmаменmу захuсmу dовкiлля облdерасаdлliнiсmрацii'

Серziй КАРПIИ.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.

2. Щепартаменту захисту довкiлля
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам

облдержадмiнiстра uiТ,
сiльських, селищних,

мiських рад:
провести iнвентаризацiю та маркування обладнання i вiдходiв, що мiстять

полiхлорованi дифенiли;
передбачити у мiсцевих фоrда, охорони навколишнього природного

СеРеДоВища фiнансування заходiв iз збирання та знешкодження непридатних до
ВИКОРИСТання Та заборонених пестицидiв, що зберiгаються на територiях
РаЙонiв, територi€Lltьних громад вiдповiдно до завдань, визначених рiшенням
Ради нацiональноi безпеки iоборони УкраТни вiд 19.03.202l <Про заходи щодо
Пiдвищення рiвня хiмiчноТ безпеки на територiТ УкраТни>>, уведеним в дiю
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езпеки в закладах,
управлiння

Указом Президента Украiни вiд |9.0З.2021 J\Ъ 1041202|;
Терлtiн вuконання: do 20.I2.202l

довкiлля облдержадмiнiстраuii звернутися доJ. лепартаменту захисry довкlлля оOлдержадмlнlстрацll звернутися до
MiHicTepcTBa захисту довкiлля та природних pecypciB УкраТни щодо видiлення

з. Щепартаменту

додаткових коштiв для утилiзацiТ непридатних до використання та заборонених
до застосування хiмiчних засобiв захисту рослин.

TepMiH вuконання: dо 17.09.202I

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

,.Про стан протипожежноi установах, органiзацiях, якi
перебувають сферi структурних пiдроздiлiв
облдержадм iнiстрацii>

ДОПОВIfАВ: duрекmор !епарmаменmу з пumань цuвiльноео захuсmу
н ас еле н ня о бл d ерuс аd"u i н ic mрацi| А н d р i й Б УЛ АВ I Н О В.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.
2. Щепартаменту охорони здоров'я, Щепартаменту соцiального захисту

населення, Щепартаменту освiти i науки, Щепартаменту культури, туризму,
нацiональностей та релiгiй облдержадмiнiстрачiТ, Управлiнню молодi,
фiзичноi культури та спорry облпержадмiнiстрацii', Службi у справах дiтей
облдержадмiнiстрацii:

провести аналiз стану пожежноi безпеки в закладах, установах,
органiзацiях, якi перебувають у сферi управлiння та визначити прiоритетнi
суб'екти та прiоритетнi заходи (роботи), якi необхiдно провести в них щодо
забезпечення протипожежного стану;

на пiдставi проведеного аналiзу, з урахуванням визначеноI прiоритетностi,
вжити заходiв щодо видiлення (перерозподiлу) коштiв пiдзвiтним закладам,
установам, органiзацiям з урахуванням дотримання бюджетного законодавства,
зокрема забезпечити використання коштiв до кiнця поточного року. Необхiднi
документи надати до .Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацiТ;

iнформачiю про проведену роботу iз зазначенням закладу, установи,
органiзацiI, наЙменуванням заходiв, робiт, якi планусться виконати, т8
необхiдну суму коштiв надати !епартаменту з питань цивiльного захисту
населення облдержадмiнiстрацii для узаг€Lльнення.

TepMiH вuконання: do 20.09.2021

З. Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрачii передбачити видiлення
коштiв структурним пiдроздiлам облдержалмiнiстрацii з урахуванням
можливостей обласного бюджету.
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4. Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення
облдержадмiнiстрацii узагальнену iнформачiю вiд структурних пiдроздiлiв
облдержадмiнiстрацii надати головi облдержадмiнiстрацii.

TepMiH вuконQння: do 25.09,202l

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

з питання Восьмого порядку денного:
.,Про видiлення пально-мастильних матерiалiв з регiонального
матерiального резерву>>

ДОПОВIДАВ: duрекmор ,Щепарmаменmу з пumань цuвiльноzо захuсmу
н ас елення о бл d е рас аd MiH ic mрацi| А н dр i й Б УЛ А В I Н О В .

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2. Вiдповiдно до листiв Головного управлiння.ЩСНС Украiни у Запорiзькiй
областi вiд 31.08.2021 J\b 5301-53З5l5З21-2 <Про видiлення паJIьно-мастильних
MaTepiarriB та аварiйно-рятув€Lпьного обладнання)) та Запорiзького обласного

управлiння лiсового та мисливського господарства вiд 29.07.2021 J\Ъ 01-08/941
кЩоло видiлення ПММ з регiона-гlьного матерiального резерву)) погодитись з

видiленням п€шьно-мастильних матерiалiв з регiонаJIьного матерiа_гlьного

резерву:

1) Головному управлiнню ДСНС Украiни у Запорiзькiй областi для
запобiгання та лiквiдацii пожеж та наслiдкiв надзвичайних подiй на територiТ
ЗапорiзькоТ областi, забезпечення оперативноТ готовностi аварiйно-рятува-пьних
пiдроздiлiв до дiй за призначенням у кiлькостi 5000 (п'ять тисяч) лiтрiв
дизельного п€Lпьного та 5000 (п'ять тисяч) лiтрiв бензину марки А-92;

2) державним лiсогосподарським пiдприсмствам ЗапорiзькоТ областi для
попередження та оперативного реаryвання у разi виникнення надзвичайних
ситуацiй техногенного та природного характеру (загорянь та пожеж у лiсових
насадженнях) протягом пожежонебезпечного перiолу 2021 року у кiлькостi
3000 (три тисячi) лiтрiв дизельного гIаJIьного та 2000 (двi тисячi) лiтрiв бензину
марки А95, а саме:

ДП <Бердянське лiсове господарство) у кiлькостi б00 (шiстсот) лiтрiв
дизельного п€Lпьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

!П <Запорiзьке лiсомисливське господарствоD у кiлькостi 600 (шiстсот)
лiтрiв дизельного п€Lпьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

ЩП <Пологiвське лiсомисливське господарство)) у кiлькостi 600 (шiстсот)
лiтрiв дизельного п€Lпьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

ЩП <Мелiтопольське лiсове господарство)) у кiлькостi 1200 (одна тисяча
двiстi) лiтрiв дизельного п€uIьного та 800 (BiciMcoT) лiтрiв бензину марки А95.
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3. Щепартаменту з tIитань цивiльного захисту населення

облдержадмiнiстрацiТ пiдготувати про€кт розпоря/Iження голови

облдер",адмiнiстръцii про видiлення паJIьно-мастильних матерiалiв з

ре.iо"ального матерiа-rrьного резерву з под€шьшою передачею на баланс:

1) Головноtпtу управлiнню дснс Украiни у Запорiзькiй областi для

запобiгання та лiквiдацiТ пожеж та наслiдкiв надзвичайних подiй на територiТ

запорiзькот областi, забезпечення оперативноi готовностi аварiйно-рятуваJIьних

пiдроздiлiв до дiй за призначенням у кiлькостi 5000 (п'ятЬ тисяч) лiтрiВ

дизельного rI€UIьного та 5000 (п'ять тисяч) лiтрiв бензину IчIаРКи Л-92;

2) державним лiсогоспо.ftарським пiдприсмствам ЗапорiзькоI областi для

попередження та оперативного реагування у разi виникнення надзвичайних

ситуачiЙ техногеНногО та прирОдногО характеру (загорянь та пожеж у лiсових

насадженн"х) протягом пожежонебезпечного перiолу 2021 року у кiлькостi

з000 (три тисЯчi; лiтрiВ дизельнОго п€шьнОго та 2000 (лвi тисячi) лiтрiв бензину

марки А95, а саме:

дП кБердянське лiсове господарство) у кiлькостi 600 (шiстсот) лiтрiв

дизельного п€шьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

.ЩП <Запорiзьке лiсомисливське господарство) у кiлькостi 600 (шiстсот)

лiтрiв дизельного п€шьного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки Д95;

ДП <Пологiвське лiсомисливське господарство) у кiлькостi 600 (шiстсот)

лiтрiв дизельного пrlльного та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А95;

ДП <Мелiтопольське лiсове господарство)) у кiлькостi 1200 (олна тисяча

двiстi) лiтрiв дизельного п€lльного та 800 (BiciMcoT) лiтрiв бензину марки А95.
TepMiH вlлконання: do 24.09.202I

Рiшення KoMiciT прийнято одноголос

Секретар KoMicii микола Пусъ


