Затверджую:
Міський голова
__________ В.К. Пароконний
" 21 " жовтня 2019 року
ПЛАН
усунення недоліків, виявлених в ході контрольної перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області
міста Южноукраїнська щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань
цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки 25-27 вересня 2019 року
№
з/п
1
1.

Виявлені недоліки

Основні заходи
щодо їх усунення
3
Вивчити питання щодо визначення
органу управління територіальною
спеціалізованою службою цивільного
захисту енергетики на базі одного з
управлінь (департаменту) Южноукраїнської міської ради та узгодити
його з керівництвом ДПЕМ ПрАТ
«Атомсервіс».

2
4. Потребує доопрацювання плануюча документація територіальних
спеціалізованих служб цивільного
захисту в
частині
організації
взаємодії між об’єктами суб’єктів
господарювання, які входять до їх
складу. Органом управління територіальної спеціалізованої служби
цивільного
захисту
енергетики
визначено ДПЕМ ПрАТ «АтомПідготувати
проект
рішення
сервіс», який не є структурним виконавчого комітету Южноукраїнпідрозділом міськвиконкому.
ської міської ради "Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 19.12.2018 № 340
«Про територіальні спеціалізовані
служби цивільного захисту Южно-

Відповідальні
виконавці
4
Слободянюк Д.В.
Осіпов М.М.

Хто здійснює
контроль
5
Колесников І.К

Термін
виконання
6
15.12.2019

Слободянюк Д.В.
Осіпов М.М.

Колесников І.К.

15.12.2019

Примітка
7

2

№
з/п
1

Основні заходи
щодо їх усунення
3
української міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області».

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Уточнити (відкоригувати) проведення
заходів в різних режимах функціонування та дій підпорядкованих формувань в розрізі можливих надзвичайних
ситуацій.

Керівники
спеціалізованих
служб

Осіпов М.М.

01.12.2019

Про проведені заходи доповісти до
УНС ВПО міської ради та надати
копії документів.

Керівники
спеціалізованих
служб

Осіпов М.М.

01.12.2019

Відсутня інформація щодо про- Проводити відображення в докуменведення навчань з питань цивіль- тації служб заходів з проведення
ного захисту з територіальними навчання з питань цивільного захисту.
спеціалізованими службами цивільного захисту

Керівники
спеціалізованих
служб

Осіпов М.М.

15.12.2019

Колесников І.К.,
Слободянюк Д.В.,
Єфанов В.А.

Кольчак О.М.

15.12.2019

Виявлені недоліки
2

Документація
з
реагування,
наявна в наглядових справах територіальних спеціалізованих служб
цивільного захисту потребує уточнення, зокрема в розділі проведення
заходів керівним складом служб в
різних режимах функціонування, та
дій підпорядкованих формувань в
розрізі можливих надзвичайних
ситуацій.

2.

5. Не проведена робота щодо
визначення об’єктів на яких можливо створити об’єктові формування цивільного захисту. Документація щодо створення територіального формування цивільного
захисту міського підпорядкування
потребує коригування.

Відкоригувати Перелік об’єктів, на
яких можливо створення об’єктових
формувань цивільного захисту (дод.2
до Положення про територіальне
формування), затверджене рішенням
міської ради від 13.07.2017 №770
«Про затвердження Положення про
територіальне формування цивільного
захисту Южноукраїнської міської
ланки ТП ЄДС ЦЗ Миколаївської
області» та відповідні внести зміни і

Примітка
7

3

№
з/п
1

Виявлені недоліки
2

Основні заходи
щодо їх усунення
3
доповнення до зазначеного рішення.
Розробити відповідно до вимог
нормативних документів план реагування на надзвичайні ситуації міста
Южноукраїнська

3.

6. Плани реагування потребують
оновлення відповідно до вимог
діючих нормативних документів з
питань організації заходів цивільного захисту

4.

22. Розділ інженерно-технічних
Розділ інженерно-технічних заходів
заходів цивільного захисту 2016 цивільного захисту генерального
року не відповідає вимогам ДБН плану міста 2016 року привести у
В.1.2-4:2006
відповідність до вимог ДБН В.1.24:2006

5.

При внесенні змін до генерального плану (ДПТ 6 району) в
пояснювальній записці відсутні
інженерно-технічні заходи цивільного захисту

При внесенні змін до генерального
плану (ДПТ 6 району) в пояснювальній записці передбачити інженернотехнічні заходи цивільного захисту

23. Населення міста не забезпечене захисними спорудами цивільного
захисту для укриття у разі виникнення НС та в умовах функціонування в особливий період.

Створити комісію з залученням до
складу працівників управління з
питань НС та ВПО міської ради,
управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури
міської
ради,
Южноукраїнського
міського сектору ГУ ДСНС України у
Миколаївській області, департамету
інфраструктури міського господарства,
комунального
підприємства
"Житлово-експлуатаційне об'єднання"
для вивчення питання щодо укритття

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Слободянюк Д.В.

Колесников І.К.

01.12.2019

Погрібний О.Л.

Кольчак О.М.

01.12.2021

Погрібний О.Л.

Кольчак О.М.

01.12.2021

Колесников І.К.

Кольчак О.М.

15.03.2020

Примітка
7

4

№
з/п
1

Виявлені недоліки
2

Основні заходи
щодо їх усунення
3
населлення міста у разі виникнення
НС та в умовах функціонування в
особливий період.

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

6.

27. До використання за при- Забезпечити 100% готовність захисзначенням готові 2 захисні споруди них споруд до використання за
цивільного захисту (66,7%). Об- призначенням
межено готова – 1 (33,3%)

Лісніченко В.А.,
Шарата С.С.

Пароконний В.К.

10.12.2020

7.

29. Не враховано можливі прояви
небезпечних метеорологічних явищ і
процесів та негативних наслідків
аварій у генеральному плані міста,
детальному плані території 6
мікрорайону

Вивчити та врахувати можливі прояви
небезпечних метеорологічних явищ і
процесів та негативних наслідків
аварій у генеральному плані міста,
детальному плані території 6 мікрорайону

Погрібний О.Л.,
Майстренко О.П.

Кольчак О.М.

01.12.2020

8.

31. Потребує коригування розділ
6.1 плану евакуації населення міста
щодо
організації
проведення
радіаційної розвідки та завдань
розвідки.
Потребує
узгодження
питання залучення сил та засобів
міських служб до проведення
радіаційної розвідки, визначення
групи радіаційної розвідки

1. Узгодити питання з керівниками
суб’єктів господарювання, установ,
щодо залучення їх спеціалістів до
виконання завдань покладених на
територіальну спеціалізовану службу
спостереження за навколишнім середовищем.

Осіпов М.М.,
Майстренко Л.П.

Пелюх М.О.

15.12.2019

2. Підготувати проект рішення
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради "Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 19.12.2018 № 340
«Про територіальні спеціалізовані
служби цивільного захисту Южно-

Осіпов М.М.

Пелюх О.М.

15.02.2020

Примітка
7

5

№
з/п
1

9.

10.

Основні заходи
щодо їх усунення
3
української міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області»

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

3. Відкоригувати план евакуації міста
у зв’язку з внесеними змінами.

Осіпов М.М.

Пелюх М.О.

01.03.2020

1. Проводити заняття з розрахунковоаналітичною групою.

Осіпов М.М.,
Чулков М.М.

Колесников І.К.

1 раз в
квартал
15.12.2019

2. Відкоригуванти схеми взаємодії і
взаємоінформування РАГ міста з диспетчерськими службами міста, обласною РАГ, ВП НАЕК “Южноукраїнська АЕС”.

Комарницька О.О.

42. Міський матеріальний резерв
Відкоригувати графік накопичення
створений на 98 %
та продовжити створення міського
матеріального резерву.

Слободянюк Д.В.,
Єфанов В.А.

Колесников І.К.

10.03.2020

Внести відповідні зміни та доповнення до розпорядження міського
голови від 28.11.2018 № 207-р «Про
затвердження графіку накопичення
міського матеріального резерву для
запобігання надзвичайних ситуацій у
місті Южноукраїнську, ліквідації їх
наслідків та визначення місць його
розміщення (зберігання)»

Слободянюк Д.В.,
Єфанов В.А.

Колесников І.К.

15.03.2020

Виявлені недоліки
2

32. Не проведено заняття з
розрахунково-аналітичною групою
міста у 2018 році. Потребує коригування схема взаємодії та практична взаємодія і взаємоінформування РАГ міста з диспетчерськими службами міста, обласною РАГ, ВП НАЕК “Южноукраїнська АЕС”.

Осіпов М.М.

Примітка
7

6

№
з/п
1
11.

Виявлені недоліки
2
62. Потребує доопрацювання порядок залучення спеціалізованих
служб та суб’єктів господарювання,
які входять до їх складу, до
виконання завдань за призначенням

Основні заходи
щодо їх усунення
3
Доопрацювати порядок залучення
спеціалізованих служб та суб’єктів
господарювання, які входять до їх
складу, до виконання завдань за
призначенням.

Відповідальні
виконавці
4
Слободянюк Д.В.,
Осіпов М.М.

Хто здійснює
контроль
5
Колесников І.К.

Термін
виконання
6
10.03.2020

Визначити доцільність обов’язкового
аварійно-рятувального обслуговування міського пляжу спеціалізованою
службою

Вакар Є.Б.

Кольчак О.М.

10.06.2020

12.

63. Не організовано укладання
угоди на постійне та обов’язкове
аварійно-рятувальне обслуговування
місця відпочинку біля води (міський
пляж)

13.

79. Відсутня інформація щодо
Розробити та затвердити план занять
проведення з членами штабу від- керівної профільних ланок міського
повідних занять та тренувань у рам- оперативного штабу, забезпечити його
ках підготовки до дій за призначен- виконання.
ням.

Колесников І.К.,
Єфанов В.А.

Кольчак О.М.

01.11.2019 01.06.2020

14.

96. Не надано інформацію по
об’єктах що належать до сфери
управління місцевих органів державної влади стосовно проведення
ідентифікації потенційної небезпеки

Братанчук О.В.,
Гринюк В.О.

Колесников І.К.

10.03.2020

15.

97. Не надано документацію щодо
Надати документацію щодо забеззабезпечення
реалізації
вимог печення реалізації вимог техногенної
техногенної та пожежної безпеки на та пожежної безпеки на підвідомчих
об'єктах господарської діяльності, об'єктах господарської діяльності
що належать до сфери їх управління

Гринюк В.О.,
керівники обєктів
господарювання

Колесников І.К.

10.03.2020

16.

98. По об’єктах, що належать до
Провести аналіз виконання заходів
сфери управління місцевих органів передбачених
актами
перевірок
державної влади, не проведений органами державного нагляду та

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Колесников І.К.

10.03.2020

Зібрати та узагальнити інформацію
стосовно проведення ідентифікації
потенційної небезпеки по об’єктах,
що належать до сфери управління
місцевих органів державної влади

Примітка
7

7

№
з/п
1

17.

Виявлені недоліки
2
аналіз виконання
заходів передбачених актами перевірок органами
державного нагляду та контролю у
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Основні заходи
щодо їх усунення
3
контролю у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки по
об’єктах, що належать до сфери
управління місцевих органів державної влади

104. Не виконуються вимоги Ко- Відповідальним особам за пожежну
дексу цивільного захисту України з безпеку об’єкта вчасно проходити
питань пожежної безпеки
навчання та перевірку знань з питань
пожежної
безпеки
у
порядку,
встановленому постановою КМУ від
26 червня 2013 року № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Керівники
департаментів та
управлінь, обєктів
господарювання

Кольчак О.М.

постійно

Пелюх М.О.

18.

105. Не контролюється виконання
розроблених наказів та розпоряджень з питань посилення пожежної
безпеки підвідомчих об'єктів

Здійснювати збір та узагальнення
інформації
щодо
виконання
розроблених наказів та розпоряджень
з питань посилення пожежної безпеки
підвідомчих об'єктів

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Кольчак О.М.
Колесников І.К.

постійно

19.

117. На недостатньому рівні
здійснюється виконання заходів,
запропонованих приписами органів
державного нагляду у сферах
пожежної та техногенної безпеки на
об’єктах підвідомчих управлінню
освіти, управлінню молоді, спорту та
культури та департаменту соціальних питань охорони здоров’я

Забезпечити виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду у сферах пожежної
та техногенної безпеки на підвідомчих
об’єктах

Керівники
департаментів та
управлінь

Кольчак О.М.
Пелюх М.О.

постійно

Здійснювати збір та узагальнення
інформації щодо виконання заходів,
запропонованих приписами органів

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Кольчак О.М.
Колесников І.К.

Примітка
7

8

№
з/п
1

Основні заходи
щодо їх усунення
2
3
Южноукраїнської міської ради.
державного
нагляду
у
сферах
пожежної та техногенної безпеки на
Так на обліку перебуває 14 –
закладів освіти, 7 – закладів молоді підвідомчих об’єктах
(культури), 4 – департаменту соціальних питань охорони здоров’я.
Виявлені недоліки

За
результатами
проведених
перевірок до виконання запропоновано понад 400 заходів у сфері
пожежної та техногенної безпеки, з
яких на даний час залишається не
виконаними 77.
Аналізом запропонованих заходів встановлено, що не виконуються
заходи капітального характеру, а
саме: обладнання, ремонту та
технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації,
обладнання будівель системами оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей, встановлення
протипожежних дверей, здійснення
перевірки стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев’яних конструкцій, влаштування блискавкозахисту.
Управління освіти
Южноукраїнської міської ради:

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Примітка
7

9

№
з/п
1

Виявлені недоліки
-

2
Всього об’єктів – 14;

Заплановано до виконання
заходів – 330;
-

Не виконано – 49 (15%).
Управління молоді, спорту та
культури Южноукраїнської
міської ради:

-

Всього об’єктів – 7;

Заплановано до виконання
заходів – 43;
-

Не виконано – 15 (34%).

Департаменту соціальних питань
охорони здоров’я
Южноукраїнської міської ради:
-

Всього об’єктів – 4;

Заплановано
заходів – 44;
-

до

виконання

Не виконано – 13 (30%).

За останні 3 роки на підвідомчих
об’єктах управління освіти сталася 1
пожежа. 08.04.2018 року на об’єкті
КЗ
центр
розвитку
дитини
“Гармонія” на площадці літньої
альтанки. Площа пожежі 4 кв. м.
ймовірна причина пожежі підпал.
Збиток від пожежі склав 2800 грн.

Основні заходи
щодо їх усунення
3

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Примітка
7

10

№
з/п
1

Основні заходи
щодо їх усунення
3

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Здійснити збір та узагальнення
інформації з підвідомчих об’єктів з
метою розроблення переліку об'єктів,
будівель, споруд, що підлягають
оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Кольчак О.М.

15.12.2020

21.

121. Відсутні дієві рішення щодо Здійснити збір та узагальнення
посилення протипожежного захисту інформації з підвідомчих об’єктів з
підпорядкованих об'єктів
метою формування переліку заходів
щодо посилення протипожежного
захисту підпорядкованих об’єктів

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Кольчак О.М.
Колесников І.К.

15.12.2020

22.

122. Аналізом запропонованих Здійснити збір та узагальнення
заходів встановлено, що не вико- інформації з метою встановлення
нуються заходи капітального харак- рівня виконання заходів капітального

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Кольчак О.М.
Колесников І.К.

постійно

Виявлені недоліки
2
Стан фінансування виконання
заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки у 2019 році:
- управління освіти Южноукраїнської міської ради – 348 460
грн.(42%);
- управління молоді, спорту та
культури Южноукраїнської міської
ради - 22 533 грн.(4%);
- департаменту соціальних питань охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради – 160 500 грн.
(38%)

20.

120. Перелік об'єктів, будівель,
споруд, що підлягають оснащенню
автоматичними установками протипожежного захисту не розроблено

Колесников І.К.

Примітка
7

11

№
з/п
1

23.

24.

Основні заходи
щодо їх усунення
2
3
теру, а саме: обладнання, ремонту та характеру у сферах пожежної та
технічного обслуговування авто- техногенної безпеки на підвідомчих
матичної пожежної сигналізації, об’єктах
обладнання будівель системами
оповіщення про пожежу та управ- Забезпечити виконання заходів капіління евакуацією людей, встанов- тального характеру, а саме: обладлення
протипожежних дверей, нання, ремонту та технічного обслуздійснення перевірки стану вогне- говування автоматичної пожежної
захисного покриву (просочення) сигналізації, обладнання будівель
дерев’яних конструкцій, влашту- системами оповіщення про пожежу та
вання блискавкозахисту
управління евакуацією людей, встановлення
протипожежних дверей,
здійснення перевірки стану вогнезахисного покриву (просочення) дерев’яних конструкцій, влаштування
блискавкозахисту
Виявлені недоліки

127. На території міста створено
та функціонують 16 добровільних
протипожежних формувань (ДПД), з
чисельністю особового складу 62
особи. Проте застраховані відповідно до вимог закону України «Про
страхування» лише 49 членів ДПД
або 79%

Здійснити збір та узагальнення інформації щодо існуючих на території
міста добровільних протипожежних
формувань (ДПД), з метою виявлення
умов їх функціонування.
Здійснити заходи щодо 100% страхування особового складу ДПД відповідно до вимог закону України
«Про страхування»

135. Не організовано укладання Визначити доцільність обов’язкового
угоди на постійне та обов’язкове аварійно-рятувального обслуговуванаварійно-рятувальне
обслугову- ня міського пляжу спеціалізованою

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Керівники обєктів
господарювання

Кольчак О.М.

Гринюк В.О.,
Братанчук О.В.

Колесников І.К.

Керівники обєктів
господарювання

Братанчук О.В.

Волчко Х.Д.,
Вакар Є.Б.

Кольчак О.М.

Термін
виконання
6

15.05.2020

01.05.2020

Примітка
7

12

№
з/п
1

Виявлені недоліки
2
вання місця відпочинку біля води службою
(міський пляж)

Основні заходи
щодо їх усунення
3

Відповідальні
виконавці
4

Хто здійснює
контроль
5

Термін
виконання
6

Примітка
7

Примітка:
інформацію про хід усунення недоліків надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
щоквартально, до 15 числа останнього за квартал місяця в паперовому та електронному вигляді на адресу: вул. Дружби Народів, 23,
каб. 94, м. Южноукраїнськ, 55000 та на електронну адресу - yuuns.vpo@gmail.com .

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.М. Кольчак

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

М.О. Пелюх

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та взаємодії
з правоохоронними органами міської ради

І.К. Колесников

Т.в.о. Южноукраїнського міського сектору
ГУ ДСНС України в Миколаївській області

О.В. Братанчук

