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Керівникам:
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- УМСК ЮМР
- Міських курсів ЦЗ
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Членам комісії (за списком)

Про виконання рішення комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №_09_ від _11_._08_.2021 планового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
міської ради (далі – Комісія).
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень та надання
інформації до Комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій і взаємодії з
правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради у встановлені терміни.
Додаток на _9_- и аркушах.

Голова Комісії, міський голова

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
5-50-11

В.В. Онуфрієнко
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Протокол № _09_
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_11 _._08_.2021
м. Южноукраїнськ
10:00 годин
Головував:
Члени комісії:
Запрошені:

- В.В. Онуфрієнко – міський голова;
- за окремим списком (додається);
- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан створення на адміністративній території міста Южноукраїнська
міською ланкою ТП ЄДС ЦЗ міського та суб’єктами господарювання міста об’єктових матеріальних резервів на підпорядкованих потенційно небезпечних
об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки з метою запобігання надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків (згідно з
планом роботи на 2021 рік).
(Колесников І.К., Братанчук О.В.)

На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 06.11.2015 №359-р «Про забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій» розроблено (у новій редакції), погоджено та 25.06.2021
затверджено виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради рішення №201 «Про
затвердження номенклатури, обсягів та Порядку створення і використання матеріального
резерву Южноукраїнської міської територіальної громади для запобігання надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків».
Раніше, рішенням сесії Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 №927,
затверджено міську цільову соціальну програму захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки.
Зазначеним документом передбачено фінансування заходів цивільного захисту на
адміністративній території міста, у тому числі створення, поповнення та накопичення
міського матеріального резерву.
Наразі проходить розробка показників та визначення джерел фінансування нової
цільової комплексної програми захисту населення і територій Южноукраїнської міської
територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на наступний період.

2
16.07.2021 затверджене та доведене до виконавців розпорядження міського голови
№207-р «Про затвердження графіку накопичення матеріального резерву Южноукраїнської
міської територіальної громади для запобігання надзвичайних ситуацій, ліквідації їх
наслідків та визначення місць його розміщення (зберігання)». Здійснюється та щорічно
коригується розрахунок фінансування заходів щодо поповнення та накопичення
матеріального резерву на зазначений період за рахунок коштів, передбачених міською
цільовою соціальною програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки.
До постійних комісій Южноукраїнської міської ради з питань бюджету, фінансів,
податків, соціально-економічного розвитку та планування, з питань комунальної
власності, житлово-комунального господарства та залучення інвестицій, а також з питань
дотримання законності, правопорядку, роботи засобів масової інформації, депутатської
діяльності та етики надано бюджетні запити про виділення коштів на фінансування
передбачених Програмою витрат на 2021 рік на загальну суму 4 653,9 тис. грн., у т.ч. на
матеріально-технічне забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту та
територіального формування міської ланки ТП ЄДС ЦЗ у сумі 250,0 тис. грн, утримання
та реконструкцію системи централізованого оповіщення населення міста у сумі 500,0 тис.
грн, створення міського матеріального резерву для надання термінової допомоги
постраждалому населенню у сумі 280,2,0 тис. грн. Крім того, передбачено придбання за
рахунок субвенції з державного бюджету йодистих препаратів для населення міста на
загальну суму 863,0 тис. грн.
Програмою передбачено щорічне утворення фінансового резерву міського
бюджету у сумі 5,0 тис. грн. (у 2021 році виділено 70,0 тис. грн.). Для фінансового
забезпечення заходів захисту від надзвичайних ситуацій і подій техногенного, природного
та соціального характеру у вищезазначеній Програмі передбачено розділ «Запобігання
виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій», яким передбачається
фінансування за фактом непередбачених витрат.
Номенклатурою міського матеріального резерву передбачено закладення товарноматеріальних цінностей по 97-и позиціям, з яких наповненням були забезпечені ресурси
по 73-х позиціях. У 2021 році придбано та заміщено відповідно зазначеного переліку
засоби по 24-и позиціям номенклатури. Завдяки вжитим заходам рівень наповнення
міського матеріального резерву збільшено з 98,9% до 99,3%.
Проводяться коригування графіків оновлення та підготовка бюджетного запиту до
постійних депутатських комісій міської ради на додаткове фінансування передбачених
Програмою витрат, у тому числі щодо створення, поповнення та накопичення міського
матеріального резерву на 2021-2022 роки.
На території м. Южноукраїнська здійснюють діяльність близько 500 суб'єктів
господарської діяльності, з яких 15 – потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО).
Протягом 2020 року через мораторій Южноукраїнським міським сектором ГУ
ДСНС України у Миколаївській області планові перевірки додержання (виконання)
законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки підприємств, установ та
організацій у власності яких перебувають об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно
небезпечні об’єкти, не здійснювались.
На даний час, за інформацією Вознесенського РУ ГУ ДСНС, на всіх потенційно
небезпечних об’єктах, дислокованих на адміністративній території міської територіальної
громади, проведено позапланові перевірки, у тому числі щодо створення на зазначених
об’єктах матеріального резерву. В ході перевірок встановлено наявність та 100%
укомплектованість зазначених об’єктів матеріальними резервами відповідного рівня.
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На підставі вищевикладеного, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповіді про створення міського та об’єктових матеріальних резервів прийняти
до відома.
2. Рекомендувати Вознесенському РВ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Гуцалов)
до початку комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності
аварійно-рятувальних служб комісією ДСНС України 13.09.2021:
2.1. здійснити на підприємствах, установах та організаціях міської територіальної
громади – у власників (розпорядників) ПНО додаткові перевірки фактичного стану
техногенної і пожежної безпеки, у т. ч. створення та накопичення об’єктових
матеріальних резервів;
2.2. доручити відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів
цивільного захисту Вознесенського РУ ГУ ДСНС (Братанчук) розробити та затвердити
план-графік перевірок, у т. ч. створення, накопичення та оновлення об’єктових
матеріальних резервів на ПНО та ОПН і здійснити відповідні перевірки;
Термін: - до 01.09.2021, надалі – за планом.
2.3. надати (при необхідності) рекомендації щодо коригування номенклатури та
обсягів матеріального резерву суб’єктам господарювання для запобігання надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків, затвердивши їх у
встановленому законом порядку;
2.4. надати (при необхідності) рекомендації щодо коригування графіків
накопичення матеріальних резервів для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру та ліквідації їх наслідків та розрахунку щорічного фінансування
накопичення.
Термін: - до 01.10.2021
3. УНС ВПО (Колесников):
3.1. підготувати, погодити та винести на оприлюднення на офіційному сайті міста
проект цільової комплексної програми захисту населення і територій Южноукраїнської
міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру (у новій редакції), у тому числі стосовно фінансування створення та
накопичення товарно-матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву;
Термін: - до 01.11.2021
3.2 надати до профільних постійних депутатських комісій міської ради бюджетні
запити про виділення коштів на фінансування передбачених Програмою витрат та
створення резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.
Термін: - у порядку та в терміни,
встановлені Бюджетним кодексом
4. Комунальним підприємствам міста (Салагор, Паламарчук, Миськів) та
підприємствам установам і організаціям системи життєзабезпечення населення міста
(Дробот, Мартинко, Смирнов) надавати до Комісії по окремому запиту УНС ВПО
інформацію про можливість виділення (додатково та при необхідності) на договірних
умовах товарно-матеріальних цінностей для наповнення міського матеріального резерву з
наступним відшкодуванням за рахунок резервного фонду та відповідних розділів міської
цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки.
Термін: - по отриманню запиту
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
2. Про стан аварійно-рятувального обслуговування територій та об’єктів
міста, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню на договірній
основі державними аварійно-рятувальними службами (згідно з планом роботи на 2021
рік).
(Братанчук О.В.)

Враховуючи вимоги постанови Кабінету міністрів України від 26.10.2016 № 763,
якою затверджено перелік суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які
підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню
Вознесенським районним управлінням ГУ ДСНС України у Миколаївській області
переглянуто критерії за якими укладаються відповідні угоди. Слід зазначити, що це в
першу чергу усі об’єкти підвищеної небезпеки, розташовані на території громади.
Так на адміністративній території м. Южноукраїнська дислоковано 7 об’єктів, які
підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійнорятувальними службами та 1 місце масового відпочинку громадян на водному об’єкті
міста.
Станом на 01.07.2021 укладено договори на постійне та обов’язкове
обслуговування державними аварійно-рятувальними службами з такими об’єктами:
- АЗС ТОВ «ГЕЛІОС-2012ЮК» м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 4;
- АЗК № 1407/0 ТОВ «Глуско Рітейл» м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 5б;
- АЗС ТОВ «Гермес-2018» м. Южноукраїнськ, вул.. 300-річчя Костянтинівки, 7;
- АЗК ФОП Дроздов І.М. с. Панкратове, вул.. Потьомкіна, 16,
- територія міського пляжу на р. Південний Буг, КП СКГ, Южноукраїнська міська
рада.
Дані об’єкти знаходиться в районі виїзду та обслуговування 25-ї ДПРЧ.
07.05.2021 в ході проведення робіт по підготовці до відкриття міського згідно
договору з КП СКГ водолазною групою 1-го аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України у Миколаївській області проведене водолазне обстеження дна
акваторії міського пляжу.
Виконавцем згідно вимог п.7 розділу ІІ Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 №301 надано
експлуатанту Технічний звіт про водолазне обстеження дна акваторії пляжу:
- паспорт підводної частини акваторії міського пляжу;
- акт водолазного обстеження дна акваторії міського пляжу;
- карта виміру глибин дна акваторії міського пляжу;
- акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу.
На теперішній час договори не укладено з такими об’єктами:
- АЗК №13-28 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», який розташований за адресою м.
Южноукраїнськ, траса Благовіщенське-Миколаїв (Н-24), 101 км. +505м.
- ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (знаходиться в районі
виїзду та обслуговування 27-ї ДПРЧ, 28-ї ДПРЧ);
- Водоочисні споруди №2 (ВОС-2) цеху водо-каналізаційного господарства та
теплових мереж ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» - с. Панкратове Іванівського
старостинського округу Южноукраїнської міської територіальної громади Вознесенського
району, (знаходиться в районі виїзду та обслуговування 27-ї ДПРЧ).
На підставі вищевикладеного, -
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КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області
(Братанчук) з питання виконання суб’єктами господарювання Постанови Кабінету
Міністрів України від 04.08.2000 №1214 «Про затвердження переліку об'єктів та окремих
територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами», взяти до відома.
2. Рекомендувати суб’єктам господарювання – власникам об’єктів підвищеної
небезпеки продовжити роботу із укладення договорів на постійне та обов'язкове
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами та їх пролонгації при
завершенні терміну дії.
Термін: - встановлений приписами РУ ГУ ДСНС
3. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС (Гуцалов):
3.1. Здійснити на адміністративній території Южноукраїнської міської
територіальної громади додаткові перевірки непрацюючих ПНО та ОПН, у т. ч. які
підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійнорятувальними службами, надати пропозиції щодо їх вилучення Державних переліків та
реєстрів. У випадку їх функціонування надати інформацію до фіскальних та правоохоронних органів на відповідність чинному законодавству їх роботи;
Термін: до 01.10.2021
3.2. Відповідно до результатів перевірок надати Комісії установчі дані для
забезпечення запрошення та явки на наступне засідання керівників суб’єктів
господарювання – власників об’єктів, по яким не виконуються вимоги чинного
законодавства щодо дотримання та забезпечення техногенної та пожежної безпеки, у тому
числі з обов’язкового обслуговування.
Термін: - згідно з Планом роботи комісії
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
3. Про підготовку до Державної комплексної перевірки виконання вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби у
Миколаївській області у вересні 2021 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів
України від 28.12.2020 №1659-р «Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на 2021 рік» (згідно з планом роботи на 2021 рік).
(Колесников І.К., Братанчук О.В.)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1659-р
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік»,
розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 26.01.2021 №27-р
«Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2021 рік», доручення
Миколаївської обласної державної адміністрації від 26.02.2021 №18-д/з, з метою якісної
підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області до комплексної перевірки щодо
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та
пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб Комісією
ДСНС України у вересні 2021 року міським головою 28.04.2021 затверджено
розпорядження №109-р «Про затвердження плану підготовки Южноукраїнської міської
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Миколаївської області до комплексної перевірки щодо виконання вимог законів та інших
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нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
і діяльності аварійно-рятувальних служб комісією ДСНС України».
Зазначений розпорядчий документ зобов’язує керівників виконавчих органів
Южноукраїнської міської ради та підприємств, що перебувають у комунальній власності
міської територіальної громади, рекомендує керівникам підприємств, установ та
організацій, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, забезпечити
своєчасне і повне виконання Плану підготовки Южноукраїнської міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської
області до вказаної перевірки.
Проведення комплексної перевірки заплановане з 13.09.2021 по 24.09.2021.
Питання виконання вимог доручення заступника голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 26.02.2021 №18-д/з щодо комплексної перевірки розглядалось
на засіданнях Комісії (від 15.04.2021 – протокол №4 та від 03.06.2021 – протокол №7)).
Прийнятими рішеннями доручено структурним підрозділам Южноукраїнської
міської ради та її виконавчого комітету, керівникам спеціалізованих служб цивільного
захисту та підприємств життєзабезпечення населення міської територіальної громади, у
межах своєї компетенції та за напрямками діяльності забезпечити підготовку до
комплексної перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо виконання вимог законів та
інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного
захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб в Миколаївській області.
На підставі вищевикладеного, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію УНС ВПО (Колесников) та Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у
Миколаївській області (Братанчук) із зазначеного питання взяти до відома.
2. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради, її
виконавчого комітету, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської
ланки ЄДС ЦЗ та підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій міста, незалежно від їх форми власності та відомчого
підпорядкування, у межах своїх повноважень, компетенції та напрямків діяльності:
2.1. Забезпечити виконання заходів, доведених дорученням заступника голови
облдержадміністрації від 06.08.2021 №3616/0/05-34/2-21 та листом Управління цивільного
захисту ОДА від 09.08.2021 №428/02-07-25 згідно листа ДСНС України від 05.08.2021
№01-13388/262-1 до Програми комплексної перевірки виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
та діяльності аварійно-рятувальних служб у Миколаївській області (додається).
Термін: до 01.09.2021
2.2. Забезпечити виконання вимог розпорядження міського голови від 22.02.2021
№41 «Про організацію оперативного інформування органів управління та сил цивільного
захисту про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на адміністративній території
Южноукраїнської міської територіальної громади» щодо оперативного та своєчасного
інформування про константні дані осіб, які підміняють штатних працівників та тимчасово
виконують обов’язки у органах та структурах цивільного захисту.
Термін: постійно
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3. Структурним підрозділам Южноукраїнської міської ради та її виконавчого
комітету, керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту та підприємств
життєзабезпечення населення міської територіальної громади, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування продовжити роботу з приведення документації у
відповідність до вимог «Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту», затвердженої
наказом МВС України від 06.02.2017 №92, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.03.2017
за № 276/30144, та надати документацію з питань цивільного захисту для погодження до
управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
Южноукраїнської міської ради.
Термін: до 01.09.2021
4. Рекомендувати Вознесенському РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області
(Гуцалов) та Южноукраїнським територіальним курсам цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) забезпечити проведення на
адміністративній території Южноукраїнської МТГ перевірок стану цивільного захисту на
потенційно-небезпечних об’єктах, підприємствах, організаціях та установах, незалежно
від форм власності та відомчого підпорядкування. Інформацію про результати перевірок
надати міському голові через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради.
Термін: до 01.09.2021
5. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на першого заступника голови
Комісії – першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради О.А. Майбороду.
4. Про погодження проекту Паспорту ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на території Южноукраїнської міської територіальної громади (згідно
розпорядження міського голови від 28.04.2021 №109-р ).
(Колесников І.К., Братанчук О.В.)

Згідно Перспективного плану формування територій громад Миколаївської області,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року
№480-р до складу Южноукраїнської міської територіальної громади, крім території міста
Южноукраїнська, введені адміністративні території Іванівської сільської ради колишнього
Арбузинського району (у складі сіл Іванівка та Панкратове), а також Костянтинівської
селищної ради сказаного району (у складі селища Костянтинівка та села Бузьке).
На базі зазначених місцевих рад утворено 2 старостинські округи: Іванівський та
Костянтинівський. Зміна територіального устрою міста потребує коригування всієї
планово-розпорядчої документації з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки, у тому числі розробку проекту Паспорту ризику виникнення надзвичайних
ситуацій на території Южноукраїнської міської територіальної громади.
Продовжується робота з визначення реальних меж адміністративної території та
структури земельних угідь МТГ.
Виходячи з вищесказаного, УНС ВПО забезпечено розробку зазначеного проекту
Паспорту ризику який би враховував як територіальні, так і об’єктові зміни новоутвореної
громади.
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На підставі вищевикладеного, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо підготовки та погодження проекту Паспорту ризику
виникнення надзвичайних ситуацій на території Южноукраїнської міської територіальної
громади від УНС ВПО та Вознесенського РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області
із зазначеного питання взяти до відома.
2. Погодити проект Паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій на
території Южноукраїнської міської територіальної громади зі змінами, доповненнями та
пропозиціями членів Комісії.
3. Доручити УНС ВПО (Колесников):
3.1. Організувати роботу із завершення розробки проекту Паспорту ризику
виникнення надзвичайних ситуацій на території Южноукраїнської міської територіальної
громади з врахуванням пропозицій членів Комісії та надати його на затвердження
міському голові.
Термін: до 01.09.2021
3.2. Забезпечити (у разі необхідності) своєчасне та систематичне коригування
розділів та показників Паспорту ризику.
Термін: постійно
4. Рекомендувати керівнику Южноукраїнської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи Миколаївської області – міському голові затвердити
оновлений Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території
Южноукраїнської міської територіальної громади.
5. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на першого заступника голови
Комісії – першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради О.А. Майбороду.
5. Різне:
5.1. Про виконання рішень засідання Комісії від 31.07.2021 (протокол №8)
щодо запобігання загрозі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру
місцевого рівня на мережі водовідведення у районі «Стадіон «Олімп».
(Колесников І.К., Якуніна Л.В., Бацман М.О., Братанчук О.В., Онуфрієнко В.В.)

31.07.2021 об 08:30 на ділянці напірного колектору господарчо-побутової
каналізації м. Южноукраїнська в районі стадіону «Олімп» (в. Спортивна, 2) відбувся
порив труби.
Для оперативного вирішення проблеми комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради
було прийнято ряд рішення щодо подальших дій, у т. ч. можливості тимчасового
обмеження постачання холодної на місто.
За інформацією Вознесенського районного відділу Державної установи
«Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони
здоров’я України» від 05.08.2021 №16/0-134, спеціалістами установи 02.08.2021
проведено лабораторні дослідження проб з об’єктів навколишнього середовища за мікробіологічними показниками як на місці події так і на водних об’єктах міста.
За окремими показниками рівень забруднення перевищує гранично допустимі
норми.
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На підставі вищевикладеного, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Вознесенського РУ ДУ МОЦК та ПФ МОЗУ (Якуніна) та КП ТВКГ
(Бацман) взяти до відома.
2. Доручити КП ТВКГ (Миськів):
2.1. Терміново надати листа (заявку) та укласти договір з Вознесенським РУ ДУ
МОЦК та ПФ МОЗУ (Якуніна) на проведення повторного лабораторного обстеження,
визначивши його об’єкти, показники та обсяги.
Термін: до 17.08.2021
2.2. Розробити (відкоригувати) план заходів на випадок виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, що призвели до припинення
централізованого водопостачання та водовідведення, у тому числі через забруднення
навколишнього середовища.
Термін: до 10.09.2021
2.3. Переглянути технологічні регламенти транспортування та подачі питної води
споживачам, алгоритми роботи при проведенні ППР, графіки обходів трас трубопроводів,
відпрацювати в необхідному обсязі заходи по ліквідації аварій та пошкоджень на
водопровідних та каналізаційних мережах, своєчасного та систематичного проведення
промивок та дезінфекцій мереж та місця роботи після ремонтів.
3. Рекомендувати Вознесенському РУ ДУ МОЦК та ПФ МОЗУ (Якуніна):
3.1. Провести лабораторні дослідження на об’єктах, за показниками та у обсягах
згідно договору з КП ТВКГ.
Термін: до 26.08.2021
3.2. Продовжити проведення гігієнічного моніторингу факторів навколишнього
середовища: якості питної води, води відкритих водоймищ, ґрунту (у т.ч. на пляжі),
атмосферного повітря, в місцях можливого негативного впливу на стан здоров’я людей.
Термін: впродовж літнього сезону 2021 року
4. УНС ВПО (Колесников) при розробці Плану реагування на надзвичайні ситуації
Южноукраїнської МТГ передбачити питання алгоритму, джерел, транспорту та коштів
для забезпечення населення питною водою, в разі відключення подачі питної води.
5. Контроль за виконанням рішення Комісії залишаю за собою.
Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через
УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО
(Е-mail: yuuns.vpo@gmail.com) по мірі виконання.
Голова Комісії, міський голова
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- членів Комісії за списком
- проект отримали
- голосували
- кворум
- за
- проти

- 26 чол.;
- _21_ чол.;
- _19_ чол.;
- 17 чол.;
- _19_ чол.;
- _0_ чол.

