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План
роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради на 2021 рік.
№
п/п
1.

Питання

Управління, організації, установи, підприємства,
які доповідають на комісії та готують
проекти протокольних рішень комісії
1. Про хід виконання Плану організаційних і Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правопрактичних заходів щодо безаварійного пропуску охоронними органами міської ради (далі - УНС ВПО)
весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2021 Комунальне підприємство «Служба комунального господарства»
році згідно розпорядження голови облдержадміністрації (далі - КП СКГ)
від 16 лютого 2018 року №37-р «Про заходи щодо Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державного
підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків на підприємства Національна атомна енергетична компанія
території Миколаївської області».
«Енергоатом» (далі - ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»)
2. Про хід виконання заходів щодо запобігання УНС ВПО
загибелі людей на водних об'єктах міста в осінньо-зимовий КП СКГ
період 2020-2021 років, затвердження Плану заходів Управління освіти
безпеки на водних об'єктах міста у весняно-літній період
та підготовку до купального сезону 2021 року.
3. Про хід виконання заходів техногенної та
пожежної безпеки суб’єктами господарювання міста
Южноукраїнська в осінньо-зимовий період 2020-2021
років та затвердження заходів на весняно-літній період
2021 року.
4. Про затвердження заходів щодо попередження та
захисту від пожеж природно-заповідного фонду, парків та
сільськогосподарських угідь міста Южноукраїнська.

Міський сектор Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій (далі - МС ГУ ДСНС)
УНС ВПО

5. Про продовження заходів із роздільного збирання
побутових відходів, забезпечення техногенної, екологічної
та пожежної безпеки при поводженні з твердими
побутовими відходами на міському полігоні ТПВ.

Департамент інфраструктури міського господарства (далі - ДІМГ)
Управління екології, охорони навколишнього середовища та
земельних відносин (далі – УЕ ОНС та ЗВ)
КП СКГ
МС ГУ ДСНС

МС ГУ ДСНС
УНС ВПО
КП СКГ

Термін
розгляду
питання
березень

2.

6. Про підсумки усунення недоліків, виявлених у
ході проведення Головним управлінням ДСНС у
Миколаївській області у період 25-27 вересня 2019 року
комплексної перевірки виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної
безпеки та цивільного захисту, заходи з підготовки міської
ланки ТП ЄДС ЦЗ до Державної комплексної перевірки
виконання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб
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».
1. Про стан роботи щодо проведення паспортизації,
ідентифікації, розроблення планів локалізації, ліквідації
аварійних ситуацій та аварій, декларацій безпеки для
потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної
небезпеки, які дислоковані на адміністративній території
міста.
2. Про стан забезпечення техногенної та пожежної
безпеки на об’єктах з масовим (тимчасовим або постійним)
перебуванням людей, закладах освіти та охорони здоров’я
міста, будинках підвищеної поверховості
3. Про заходи з підтримання санітарного та
епідемічного благополуччя на адміністративній території
міста у літній період 2021 року, готовність лікувальнопрофілактичних закладів міста до роботи при погіршенні
епідемічної ситуації з холери та інших особливо
небезпечних інфекцій.
Стан забезпечення населення міста якісною питною
водою.

МС ГУ ДСНС
Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)

МС ГУ ДСНС
Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)

МС ГУ ДСНС
Управління освіти
Департамент соціальних питань та охорони здоров’я
Керівники (представники) ОСББ

Територіальний підрозділ Державної установи «Миколаївський
обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі - ТП ЛД МОЗ)
Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська
міська багатопрофільна лікарня» (далі - КНП ЮМБЛ)
Некомерційне комунальне підприємство «Южноукраїнський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі НКП ЮУМЦ ПМСД)
Комунальне підприємство «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ)
4. Про заходи щодо профілактики харчових отруєнь ТП ЛД МОЗ
та отруєнь дикорослими рослинами і неїстівними грибами КНП ЮМБЛ
населення міста.
НКП ЮУМЦ ПМСД

травень

3.

4.

5. Про стан джерел протипожежного водопостачання МС ГУ ДСНС
на адміністративній території міста.
Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)
1. Про стан створення на адміністративній території УНС ВПО
міста Южноукраїнська міською ланкою ТП ЄДС ЦЗ МС ГУ ДСНС
міського та суб’єктами господарювання міста - об’єктових Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
матеріальних резервів на підпорядкованих потенційно суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)
небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки з
метою запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та ліквідації їх наслідків
2. Про стан аварійно-рятувального обслуговування МС ГУ ДСНС
територій та об’єктів міста, які підлягають постійному та Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
обов’язковому обслуговуванню на договірній основі суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)
державними аварійно-рятувальними службами
3. Про підготовку до Державної комплексної МС ГУ ДСНС
перевірки виконання вимог законів та інших нормативно- Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)
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».
1. Про підсумки підготовки житлово-комунального ДІМГ
господарства до опалювального сезону 2021-2022 років.
КП ТВКГ
Керівники ОСББ (за поданням МС ГУ ДСНС та ДІМГ)
2. Про хід виконання заходів техногенної та
пожежної безпеки об’єктів міста Южноукраїнська у
весняно-літній період 2021 року та затвердження заходів на
осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
3. Про впровадження заходів техногенної безпеки на
потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної
небезпеки, дислокованих на адміністративній території
міста, надання пропозицій до регіональної Комісії з питань
ТЕБ і НС щодо затвердження їх Переліків.

МС ГУ ДСНС
УНС ВПО

МС ГУ ДСНС
УНС ВПО

липень

вересень

4. Про стан готовності міської ланки ТП ЄДС ЦЗ до
дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих
наслідків аварій на об'єктах та системах життєзабезпечення
населення міста, посилення техногенної та пожежної
безпеки на території міста в осінньо-зимовий період 20212022 років
5. Про забезпечення попереджувальних заходів у
період епідемічного сезону грипу та ГРВІ 2021-2022 років
на адміністративній території міста Южноукраїнська
5.

УНС ВПО
МС ГУ ДСНС
Комунальні підприємства міста
Дочірнє підприємство електричних мереж приватного
акціонерного підприємства «Атомсервіс»
(далі - ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»)
ТП ЛД МОЗ
КНП ЮМБЛ
НКП ЮУМЦ ПМСД

1. Про затвердження Плану організаційних та УНС ВПО
практичних заходів щодо безаварійного пропуску весняної КП СКГ
повені, льодоходу та дощових паводків у 2022 році
ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»

листопад

2. Про створення та належне функціонування МС ГУ ДСНС
добровільних пожежних дружин (ДПД).
3. Про виконання заходів з охорони життя людей на
водних об'єктах міста у весняно-літній період та під час
купального сезону 2021 року, затвердження Плану заходів
з охорони життя людей на водних об'єктах міста в осінньозимовий період 2021-2022 року

УНС ВПО
КП СКГ
Управління освіти
ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»

4. Про екологічну обстановку на адміністративній УЕ ОНС та ЗВ
території міста Южноукраїнська
ТП ЛД МОЗ

6.

5. Про стан джерел протипожежного водопостачання МС ГУ ДСНС
на адміністративній території міста.
Керівники відповідних підприємств, установ та організацій,
суб’єктів господарювання (за поданням МС ГУ ДСНС)
1. Про стан цивільного захисту Южноукраїнської УНС ВПО
міської ланки Миколаївської територіальної підсистеми 1-й ДПРЗ
єдиної державної системи цивільного захисту за 2021 рік та Міські курси ЦЗ
основні завдання на 2022 рік.
2. Про підсумки роботи комісії з питань техногенно- Голова комісії з питань ТЕБ і НС
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за 2021 рік УНС ВПО
та основні завдання на 2022 рік
Заступник голови Комісії

І.К. Колесников

січень
2022 р.

