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ДОРУЧЕННЯ
До протоколу № 01 від 01.02.2021 планового (дистанційного) 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
та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі –
УНС ВПО) у встановлені терміни.
Додаток на _ 23 _ - х аркушах.

Голова Комісії - міський голова

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
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Протокол № _01_ (дистанційного)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_01_._02_.2021
м. Южноукраїнськ
_ _:_ _ годин
Головував: Онуфрієнко В.В.

- голова Комісії – міський голова

Організатор
дистанційного засідання: Колесников І.К. – заступник голови Комісії
Члени комісії:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про забезпечення цивільного захисту населення і територій Южноукраїнською міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Миколаївської області у 2020 році та основні
завдання на 2021 рік (згідно з планом роботи на 2020 рік).
Южноукраїнськ – місто обласного підпорядкування, яке відноситься до ІІІ
групи з цивільного захисту.
Основні зусилля в роботі Южноукраїнської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області
протягом минулого року були спрямовані на вдосконалення практичних заходів
захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, завчасне проведення
комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт для
запобігання найбільш вірогідним для нашого регіону надзвичайним ситуаціям,
забезпеченні надійних гарантій безпечної життєдіяльності населення міста.
Результати здійснення заходів (перевірок, навчань, тренувань, зборів), аналіз
діяльності підприємств, установ та організацій міста у сфері цивільного захисту
свідчать про те, що основні вимоги, заходи та завдання, визначені рішенням
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.05.2020 № 132 «Про
основні завдання цивільного захисту міста Южноукраїнська на 2020 рік» в цілому
виконано.
З метою належного забезпечення цивільного захисту населення органами
місцевого самоврядування міста створена відповідна структура, яка складається з
органів управління, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій, комісії з питань евакуації, 9 служб цивільного захисту. Аналогічні
структури створені на 30 об'єктах цивільного захисту.

Службами цивільного захисту та суб'єктами господарювання міста створені
невоєнізовані формування, які спроможні діяти в умовах попередження
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Протягом 2020 року на адміністративній території Миколаївської області
зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій (далі - НС) природного характеру. 1 НС
класифікована як НС державного рівня (пандемія COVID-19), 1 НС – місцевого рівня
та 3 НС - об’єктового рівня. Кількість НС на рівні минулого року. Внаслідок
надзвичайних ситуацій загинуло 523 особи, ще 31252 особи постраждало, кількість
загиблих збільшилась у 40 разів, кількість постраждалих збільшилась у 298 разів
(2019 – 5 НС, загинуло 13 осіб, постраждало 105 осіб). Збитки від НС склали 18,0
млн. грн., зростання на 100%.
Основні зусилля органів управління та сил цивільного захисту області у 2020
році були направлені на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації та запобіганню
поширення територією Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме:
призначений керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області;
- створений міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19;
- задіяні місцеві територіальні служби цивільного захисту: медична, охорони
громадського порядку, оповіщення та зв’язку, комунально-технічна, матеріального
забезпечення, протипожежна.
Порівняно з 2019 роком на 2 % зменшилась кількість випадків загибелі людей
на водних об’єктах області – загинуло 43 особи.
За звітній період минулого року на водних об’єктах міста загиблих немає.
Загалом протягом 2015-2020 років випадків загибелі людей на водних об’єктах міста
не зареєстровано (за аналогічний період 2014 року загинуло 2 особи: 1 - на території
пляжу, 1 - суїцид з човна за межами акваторії міського пляжу).
Протягом купального сезону 2020 року персоналом рятувального поста
надано допомогу на воді (врятовано) 4 відпочивальників, надано медичного
допомогу з причини різного виду травм та опіків 22 постраждалим.
Кількість пожеж в області зросла на 2% та становить 2725 пожеж, на пожежах
загинуло 59 осіб (зростання на 26 %), збитки, завдані вогнем, сягають 55 млн. 558
тис. грн, (зменшення на 18%, за аналогічний період 2019 року – 2667 пожеж,
загинуло 47 осіб, збитки – 66 млн. 43 тис. грн.).
Протягом 2020 року по м. Южноукраїнську зареєстровано 29 пожеж (22 – за
аналогічний період минулого року), загиблих внаслідок пожеж не зареєстровано (у
2019 році внаслідок пожежі загинула 1 особа). Збитки від пожеж склали 1,502 млн.
грн. (у 2019 році – 47,0 тис. грн.). Врятовано 5 потерпілих (за аналогічний період
2019 року – 2), матеріальних цінностей на суму 3,682 млн. грн..
Комунально-технічні та аварійно-рятувальні служби міста, їх сили та засоби
готові до дій за призначенням, проведення аварійно-відновлювальних робіт на
об’єктах системи життєзабезпечення населення міста.
Міські автотранспортні підприємства відсутні. На об’єктах господарювання та
комунальних підприємствах є в наявності техніка, яка задовольняє власні потреби в
мінімальному об’ємі.

Для виконання аварійно-відновлювальних робіт залучається (за домовленістю)
техніка підприємств незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
Задовільна ремонтна база існує тільки на ВП ЮУ АЕС.
Системи централізованого оповіщення керівного складу і населення міста
знаходиться в режимі постійного функціонування, працездатність та обслуговування
забезпечується підрозділом дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку №252/4
Миколаївської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком».
Оповіщення забезпечує 4 сирени та 17 вуличних гучномовців. На ВП «ЮУ
АЕС» створена і функціонує відомча локальна система оповіщення, на інших ПНО та
об'єктах життєзабезпечення створені об’єктові системи.
На стійку циркуляційного виклику заведено 77 абонентів, крім того, аналогічна
система створена і працює на об’єктах ВП «ЮУ АЕС».
На виконання плану заходів затвердженого розпорядженням голови
Миколаївської ОДА від 14.08.2018 № 349-р «Про забезпечення виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 488-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції та технічної модернізації
системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації» було розроблене та надане для вивчення до ПП «Бізнес
Сфера» (м. Миколаїв) технічне завдання на проведення реконструкції
автоматизованої системи централізованого оповіщення міста.
Проект реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення
міста було узгоджено ГУ ДСНС України у Миколаївській області. На розроблену
проектну документацію складено позитивний експертний звіт № 604-19Д від
09.12.2019 року ТОВ «Експертиза ЗО» м.Дніпро.
Згідно вимог рішення Южноукраїнської міської ради від 03.10.2019 № 1701
«Про затвердження Перспективного плану розвитку міста Южноукраїнська на 20192021 роки», на модернізацію (реконструкцію) міської системи оповіщення,
передбачалось виділення коштів в розмірі 4 019,2 тис. грн. (на 2019 рік – 130,0 тис.
грн., на 2020 рік – 3889,0 тис. грн.).
На експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та інших технічних
засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту на 2021 рік в бюджеті міста
передбачені кошти в розмірі 95,0 тис. грн.
Розроблене
Положення
про
місцеву
автоматизовану
систему
централізованого оповіщення, яке затверджене рішенням виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради від 22.01.2020 №01 «Про затвердження Положення
про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення».
Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.11.2018
№294 затверджена номенклатура, обсяги, порядок створення та використання
міського матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації
їх наслідків у місті Южноукраїнську у новій редакції.
Станом на 01.01.2021 накопичення міського матеріального резерву згідно
затверджених обсягів складає 98,9%.
На даний час непрацююче населення міста в повному обсязі забезпечено
засобами індивідуального захисту органів дихання з урахуванням резерву у 2%
(20.12.2018 придбано 26 000 респіраторів моделі «Бук-3К», гарантійний термін
придатності 5 років).

Для здійснення йодної профілактики населення міста Южноукраїнська в
грудні 2019 році за рахунок субвенції з Державного бюджету України в ПАТ
«Монфарм» було придбано необхідну для 100% забезпечення населення кількість
препарату йодиду калію (40 306 упаковок на загальну суму 862 548,40 грн.) з
терміном придатності до листопада 2023 року. Згідно розпорядження міського
голови від 22.01.2020 №17-р «Про заходи з йодної профілактики населення міста
Южноукраїнська» із змінами, затверджено перелік житлових будинків та
комунальних підприємств, установ, ОСББ міста, закріплених за ними з метою видачі
населенню міста 10-ти добової норми препарату йодиду калію.
Визначено відповідальних: за проведення навчання з посадовими особами
підприємств, установ залученими до розподілу та забезпечення населення препарату
йодиду калію; за оновлення списків жителів міста; за передачу відповідальним
особам препарату йодиду калію для видачі його населенню.
Станом на 01.01.2021 року видано більш як 90% придбаного препарату.
Залишок не переданого препарату знаходиться в приміщенні управління з питань НС
та ВПО міської ради. Умови зберігання препарату відповідали вимогам Інструкції
для медичного застосування препарату калію йодид, затвердженої наказом МОЗУ від
11.11.2011 №779.
Колективних засобів захисту на території міста немає. Основним засобом
захисту населення від можливої радіаційної аварії на ВП «Южно-Українська АЕС» є
100%-ва евакуація населення в безпечні райони.
В 2020 році проводилась робота з коригування документів щодо розміщення
евакуйованого населення та майна підприємств, установ, організацій за межі 30ти км зони ураження на територію м. Первомайська або Кривоозерського району.
Визначені місця розселення населення, проводилось оформлення взаємоузгоджених
планів приймання, розміщення, забезпечення і захисту евакуйованих населення та
майна підприємств, організацій, установ міста та відповідних ордерів на розміщення
до них. Також доопрацьовувались деякі питання щодо евакуації та розміщення осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення міста.
Проведено уточнення транспортного забезпечення евакуаційних заходів. В
наявності в місті (в суб’єктів господарювання) є: 115 автобусів, 50 мікроавтобусів, 13
автомашин – вантажівок, які пристосовані для перевезення людей, 4 автомобіля
швидкої допомоги. Цими транспортними засобами можливо евакуювати за один рейс
4037 чоловік. При евакуації населення міста лише зазначеним транспортом необхідно
здійснити 11 рейсів.
У власності населення міста знаходиться 10 300 одиниць власного
автотранспорту, яким може виїхати за один раз близько 25 452 чоловік (із розрахунку
близько 3 чоловік на автомобіль). Решту населення в кількості 16 148 чоловік
можливо евакуювати додатково за чотири рейси транспортом міста.
Навчання органів управління та керівного складу цивільного захисту міста,
управлінських кадрів і фахівців, персоналу підприємств, установ та організацій
здійснюється на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області, в тому числі і на Южноукраїнських
територіальних курсах ЦЗ та БЖД. В 2020 році в навчаннях прийняли участь 76
посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій міста.
Практична підготовка керівного складу та фахівців суб’єктів господарювання
здійснюється під час підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і
тренувань (далі СОН, СОТ) з питань ЦЗ майстрами виробничого навчання

Южноукраїнських територіальних курсів згідно з затвердженим планами-графіками
міста. В 2020 році проведено 22 навчання (тренування) в яких було задіяні 1440 осіб.
Згідно рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від
06.12.2017 № 354 «Про створення мережі та організацію роботи консультаційних
пунктів з питань цивільного захисту на території міста Южноукраїнська» із змінами,
створено вісім консультаційних пунктів.
Проводились навчання населення не зайнятого у сфері виробництва та
обслуговування з питань безпеки людей та правил поведінки у надзвичайних
ситуаціях. Всього проведено 140 занять в яких прийняли участь 461 особа.
Незважаючи на позитивну в цілому діяльність у сфері ЦЗ, існує низка
гострих питань, які потребують вирішення, а саме:
- забезпечення засобами індивідуального захисту виконавчих органів ради,
спеціалізованих служб, комунальних підприємств та всього населення міста;
- удосконалення системи спостережень і контролю, насамперед із
гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;
- підвищення ефективності діяльності існуючих формувань цивільного
захисту, спеціалізованих служб ЦЗ міста, об'єктів господарювання щодо пожежної та
техногенної безпеки;
- забезпечення реалізації проекту створення міської системи оповіщення;
- підтримання (заміщення) міського матеріального резерву;
- остаточне вирішення питання транспортного забезпечення евакуаційних
заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з радіаційною аварією на
на ВП «ЮУ АЕС»;
- визначення через профільні структури ОДА альтернативних діючому
(запасному) району розміщення та шляхів евакуації населення міста;
- реалізація наявної проектної документації реконструкції міського пункту
управління для забезпечення розгортання роботи органів цивільного захисту міста;
- відновлення працездатності систем димовидалення та пожежогасіння в
будинках підвищеної поверховості, у тому числі підпорядкованих ОСББ;
- продовження реконструкції та модернізації об’єктів напірної господарськопобутової каналізації;
- впровадження технологій роздільного збирання, переробки та утилізації
твердих побутових відходів.
Враховуючи вищевикладене, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповідь начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами міської ради Колесникова І.К. питання
забезпечення цивільного захисту на адміністративній території міста
Южноукраїнська взяти до відома.
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников), керуючись розпорядженням
голови Миколаївської облдержадміністрації від 26.01.2021 №27-р «Про основні
завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2021 рік», внести відповідні
зміни та доповнення до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про
основні завдання цивільного захисту міста Южноукраїнська на 2021 рік»,
забезпечивши його затвердження у встановлені чинним законодавством порядку та
терміни.
Термін: до 10.02.2021

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради та її виконавчого
комітету, спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ,
підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форми власності та відомчого
підпорядкування (у межах своєї компетенції та напрямків діяльності):
3.1. Надати інформацію щодо виконання заходів Плану усунення недоліків,
виявлених в ході комплексної перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області
міста Южноукраїнська щодо виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки 25-27
липня 2018 року (згідно доручень виконавчого комітету міської ради від 11.12.2019
№17/02-34/4339 до протоколу засідання Комісії від 06.12.2019 №12), приписів
контролюючих органів за результатами комплексної перевірки;
Термін: щоквартально, до 5 числа наступного місяця
3.2. Надавати до УНС та ВПО копії приписів за результатами перевірок стану
пожежної безпеки МС ГУ ДСНС України у Миколаївській області, разом з
розробленими планами усунення недоліків, виявлених у ході зазначених перевірок;
Термін: протягом 2 тижнів (з моменту перевірки)
3.3. Забезпечити підготовку до державної комплексної перевірки у вересні
поточного року щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з
питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійнорятувальної служби у Миколаївській області згідно розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28.12.2020 №1659-р «Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2021 рік».
Термін: до 01.09.2021
4. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ТП
ЄДС ЦЗ продовжити оновлення (коригування) документації служб:
- посадовий склад Служби, який затверджується начальником Служби та
погоджується управлінням з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради;
- схему оповіщення керівного складу Служби в робочий та неробочий час;
- календарний план основних заходів при переведенні Служби в режими
функціонування;
- витяг з плану реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру Южноукраїнської міської ланки ТПС ЄДС ЦЗ;
- розрахунок сил та засобів Служби для роботи при виникненні надзвичайних
ситуацій;
- розрахунок забезпечення Служби засобами індивідуального захисту;
- розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;
- розрахунок забезпечення Служби автотранспортними засобами та пальномастильними – матеріалами, визначення місць заправки автотранспорту;
- розрахунок накопичення матеріально-технічних засобів (майна) у Службі;
- план підготовки керівного складу та формувань Служби на рік;
- довідкові та інформаційні матеріали,
та надати зазначений пакет документів на перевірку та узагальнення до управління з
питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської
ради.
Термін: до 01.04.2021, надалі – після коригування
5. Южноукраїнським територіальним курсам цивільного захисту та безпеки
життє-діяльності Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (Чулков):

5.1. забезпечити підготовку керівного складу, посадових осіб та спеціалістів
цивільного захисту, керівників підприємств, установ та організацій міста, незалежно
від форми власності та відомчого підпорядкування, їх працівників та непрацюючого
населення міста відповідно до планів, затверджених рішенням виконавчого комітету
міської ради «Про основні завдання цивільного захисту міста Южноукраїнська на
2021 рік» та у встановлені зазначеним рішенням терміни.
Термін: зазначено
5.2. Розмістити на офіційному сайті міста інформацію щодо напрямків
підготовки керівного складу та спеціалістів об’єктів міської інфраструктури.
Термін: до 01.03.2021
5.3. Надавати допомогу суб’єктам господарювання міста в складанні планів
реагування (інструкцій щодо дій персоналу) у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації, планів (інструкцій) та схем евакуації, а також
методичного супроводу з підготовки та проведення планових (позапланових)
спеціальних навчань (тренувань) з відпрацюванням елементів евакуації персоналу та
людей, які перебувають на об’єкті.
Термін: постійно
6. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форми
власності та відомчого підпорядкування, у тому числі ОСББ, забезпечити в
установленому порядку та в терміни:
6.1. проходження функціонального навчання працівниками відповідно до
вимог Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819 в
підрозділах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області;
Термін: згідно поданих заявок
6.2. проходження підготовки з питань цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки персоналу об’єктових формувань цивільного захисту та осіб,
відповідальних питань безпеки;
Термін: згідно поданих заявок
6.3. проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за
відповідними програмами згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях»;
Термін: згідно поданих заявок
6.4. надання через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников) заявки на навчання на
обласних курсах удосконалення керівних кадрів та міських курсах міста
Южноукраїнська згідно встановленого зразку і рекомендацій та графіку
запланованих навчань і тренувань з цивільного захисту на об’єкті.
Термін: до 1 серпня щорічно
7. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников), рекомендувати 1-му ДПРЗ
ГУ ДСНС (Шарата) спільно з міськими курсами цивільного захисту Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської
області (Чулков):

7.1. Забезпечити дієвий контроль щодо виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності, надати необхідну методичну та навчально-консультаційну
допомогу складанні планів реагування (інструкцій щодо дій персоналу) у разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, планів (інструкцій) та схем
евакуації;
Термін: постійно
7.2. надавати методичну та практичну допомогу у підготовці та проведенні
планових (позапланових) спеціальних навчань (тренувань) з відпрацюванням
елементів евакуації персоналу та людей, які перебувають на об’єкті (при
необхідності та за зверненнями).
Термін: постійно
8. Управлінню екології, охорони навколишнього середовища та земельних
відносин міської ради (Майстренко) спільно з управлінням економічного розвитку
(Петрик) у взаємодії з територіальними підрозділами Головного управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області (Паталашенко) та Державної
установи «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗУ» (Якуніна)
визначити перелік суб’єктів господарювання, що підлягають перевіркам з питань
дотримання вимог санітарного-гігієнічного стану, у тому числі пов’язаних з
реалізацією бутильованої доочищеної води на розлив, розробити погоджений графік
проведення перевірок зазначених суб’єктів та забезпечити його виконання,
узагальнення результатів та контроль за усуненням виявлених недоліків;
Термін: до 01.04.2021
9. Територіальному підрозділу Державної установи «Миколаївський обласний
лабораторний центр МОЗУ» (Якуніна) продовжити роботу з укладення договорів на
лабораторне дослідження пунктів підготовки та продажу води.
Термін: постійно
10. Департаменту соціальних питань та охорони здоров’я міської ради (Гехад):
10.1. Забезпечити організацію ефективної взаємодії між комунальним
некомерційними підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»
(Левченко), некомерційними комунальним підприємством «Южноукраїнський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Нікітін) та Южноукраїнським пунктом постійного базування Миколаївського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради
(головко).
Термін: постійно
10.2. Спільно з некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Нікітін) та
комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (Левченко) проаналізувати стан забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів витратними матеріалами, медичними препаратами та
вакцинами відповідно до затверджених норм та надати пропозиції щодо шляхів їх
придбання (закладення);
Термін: до 28.02.2021
10.3. За участі спеціалістів Южноукраїнського пункту постійного базування
Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Миколаївської обласної ради (Головко), некомерційним комунальним
підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» (Нікітін) комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська

міська багатопрофільна лікарня» (Левченко) та територіальним підрозділом
Державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗУ»
(Якуніна)
відкоригувати (оновити) планову документацію щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із занесенням особливо небезпечних
інфекцій та взаємодією спеціалізованих підрозділів і служб цивільного захисту міста
при ліквідації наслідків зазначених надзвичайних ситуацій.
Термін: до 01.04.2021
11. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради,
її виконавчого комітету, спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки
ЄДС ЦЗ, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та напрямків
діяльності, у межах своєї компетенції та напрямків діяльності забезпечити на
адміністративній території міста Южноукраїнська безумовне дотримання
протиепідемічних обмежень, встановлених вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів, затверджених постановами заступника Міністра охорони
здоров’я - Головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.
Термін: на період дії карантинних обмежень
12. Контроль за виконанням рішення Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій покласти на заступника голови Комісії
2. Про підсумки роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій у 2020 році та затвердження плану роботи на 2021 рік
(згідно з планом роботи на 2020 рік).
Робота Комісії з питань та техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій
при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради ведеться
відповідно до вимог рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2020 №45
«Про затвердження складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради та
Положення про неї», яким затверджено посадовий склад та Положення про Комісію.
До складу Комісії входить 23 посадовці міськвиконкому та керівники
основних установ, організацій та підприємств системи життєзабезпечення населення
міста.
Робота Комісії організована відповідно до планових документів з урахуванням
обстановки, що складається, скоординованої роботи державних наглядових і
контрольних органів міста для вирішення завдань цивільного захисту.
У зв’язку зі структурними та штатно-посадовими змінами в органах
державного управління та місцевого самоврядування періодично (за необхідності)
вносяться зміни та доповнення до вищезазначених документів.
В поточному 2020 році Комісія працювала згідно «Порядку роботи комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому
комітеті Южноукраїнської міської ради та організації контролю за виконанням її
рішень» та, в основному, відповідно до річного плану роботи, затверджених
рішенням Комісії від 06.12.2019 (протокол №12).

З метою своєчасного прийняття рішень та вжиття превентивних заходів щодо
покращення стану техногенно-екологічної безпеки протягом 20 року було
заплановано 6 засідань Комісії, фактично підготовлено і проведено 21 засідань (5
планових, 16 – позапланових, пов’язаних з пандемією та запобіганням НС, у т.ч. 1 –
пов’язане з виборами)
Планувалось до розгляду 24 питання, фактично розглянуто 38 питань (15
планових, 23 позапланових) та додатково 3 – із запобігання НС і 1 – пов’язане з
виборами).
Прийняті Комісією рішення забезпечили:
- готовність сил та засобів до реагування на несприятливі погодні умови;
забезпечення безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та
дощових паводків;
- вжиття запобіжних заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру;
- достатній рівень пожежної та техногенної безпеки, аварійно-рятувального
обслуговування основних об’єктів господарської діяльності, житлово-комунального
господарства та потенційно небезпечних об’єктів тощо.
Основними недоліками в роботі підприємств, організацій та установ міста
щодо виконання рішень Комісії є:
- відсутність ефективного всебічного контролю за виконанням рішень Комісії;
- ігнорування деякими суб’єктами господарювання вимог щодо надання
інформації до Комісії про хід виконання протокольних доручень відповідно до
визначених термінів;
- надання звітів та довідок, в яких не розкривається суті виконаних заходів та
їх результати тощо.
Незважаючи на вжиті заходи, стан техногенно-екологічної безпеки міста
залишається складним. Протягом поточного року не вдалося вирішити ряд питань,
найбільш гострими з котрих є:
- забезпечення належної пожежної безпеки на території міста;
- відновлення систем протипожежного захисту та димовидалення будинків
підвищеної поверховості;
- фінансування у повному обсязі заходів, передбачених Програмою;
- відсутність достатнього бюджетного фінансування заходів ТЕБ об’єктів з
масовим перебуванням людей, у тому числі дітей.
Враховуючи вищевикладене,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію з цього питання прийняти до відома.
2. Схвалити проект Плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради на 2021 рік
з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих у ході засідання Комісії (додаток
_1_ ).
3. Секретарю Комісії (Єфанов):
3.1. підготувати, погодити та надати на затвердження у встановленому
законом порядку проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про
затвердження складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради та
Положення про неї» (у новій редакції з врахуванням змін територіального устрою);
Термін: до 01.03.2021

3.2. опрацювати та внести надані членами Комісії у ході розгляду доповнення
та актуальні питання, передбачені Планом роботи регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній
державній адміністрації на 2021 рік до вище зазначеного Плану та винести його для
остаточного затвердження на наступне засідання Комісії.
Термін: після отримання всіх пропозицій
3.3. надати членам Комісії, керівникам підприємств, установ та організацій
системи життєзабезпечення населення міста уточнений «Порядок роботи комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому
комітеті Южноукраїнської міської ради та організації контролю за виконанням її
рішень» (далі – Порядок (додаток _2_ ).
Термін: до 01.02.2021
4. Керівникам та посадовим особам підприємств, установ, організацій та
суб’єктів господарювання, незалежно від їх форми власності та відомчого
підпорядкування, членам Комісії при зверненні, підготовці та наданні матеріалів на
засідання керуватись вимогами вищезазначеного Порядку.
5. Членам Комісії при отриманні повідомлень по системі оповіщення
населення міста, у тому числі через мобільний фідер (СМС-повідомленнями),
надавати підтвердження через службу відповідальних чергових управління з питань
надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради
(т.5-60-00, мобільним: 096-9819559 або СМС-повідомленням).
6. Зняти з контролю протокольні рішення, як виконані та у зв’язку з
закінченням терміну дії:
- за 2019 рік: протоколи №6 (питання 1), протоколи №8 (питання 2), протоколи
№11 (питання 1, 2, 3, 4.2, 4.3), протоколи № 12 (питання 1, 2, 4, 5.1, 5.2);
- за 2020 рік: протоколи № 1-13, №14 (питання 3, 4), протоколи № 15-20;
7. Продовжити контроль за виконанням діючих протокольних рішень Комісії
за 2020 рік (додаток 3).
8. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на голову Комісії –
міського голову Онуфрієнка В.В.
3. Про забезпечення організаційних і практичних заходів щодо
безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2021
році (згідно з планом роботи на 2020 рік).
На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 16.02.2018 №37-р «Про заходи щодо підготовки та пропуску
льодоходу, повені і паводків на території Миколаївської області» виконавчим
комітетом Южноукраїнської міської ради проведена відповідна робота.
На території міста Южноукраїнська дислоковані три водні об’єкти Ташлицьке технологічне водоймище-охолоджувач і верхня водойма Ташлицької
ГАЕС (обидва - ВП ЮУ АЕС НАЕК «Енергоатом») та річка Південний Буг.
У 2020 році проходив мало-інтенсивний розвиток весняного водопілля,
максимальні рівні води були значно меншими за норму. Весняне водопілля
проходило в межах русел річок.
Заходи плану організаційних і практичних дій виконавчого комітету міської
ради організацій, установ та підприємств міста Южноукраїнська щодо безаварійного
пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2020 році в цілому виконано.

При проходженні льодоходу, повені та дощових паводків у 2020 році на
адміністративній території міста Южноукраїнська подій, пов’язаних зі шкідливою
дією вод, не зафіксовано.
За своїм розташуванням місто Южноукраїнськ знаходиться на висоті більш
ніж 60 метрів від базового рівня ріки Південний Буг. У прибережній зоні ріки на
території міського пляжу з об'єктів міської інфраструктури знаходиться будівля
рятувального посту, на якій організовано постійне цілодобове чергування персоналу
служби.
Регулювання рівня водної поверхні на вказаній прибережній території
здійснюється гідротехнічними спорудами Олександрівської ГЕС, розташованими
нижче за течією. Рівень Ташлицького технологічного водоймища регулюється
гідротехнічними спорудами та гідротехнічним обладнанням ТЦ-2 ВП ЮУ АЕС ДП
НАЕК «Енергоатом» і об’єктами насосного підживлення Ташлицького водоймищаохолоджувача.
Аналізом гідрологічної ситуації на адміністративній території міста у
найбільш несприятливі у цьому відношенні роки встановлено, що заходів по
водоспуску та водовідведенню через греблю Олександрівської ГЕС цілком достатньо
для запобігання значних коливань рівня річкової поверхні.
Відповідно до вимог, викладених у листі Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій і мереж Міністерства енергетики і вугільної промисловості
України від 31.01.2015 №9 «Про видання наказів та розробку заходів», з метою
забезпечення надійної та стійкої роботи устаткування енергоблоків ВП ЮУ АЕС,
каскаду ГЕС-ГАЕС, оперативного вирішення невідкладних питань, пов’язаних із
безпечними експлуатацією гідротехнічних споруд ВП ЮУ АЕС, а також протиаварійній готовності чергових бригад до умов проходження весняного паводку,
щорічно затверджується наказ генерального директора ВП ЮУ АЕС «Про
забезпечення безпечного проходження паводкових вод».
Висновки комісії щодо стану гідроспоруд та гідромеханічного обладнання
об’єктів ВП ЮУ АЕС НАЕК «Енергоатом», затверджуються відповідними актами та
надаються у встановлені наказом генерального директора ВП ЮУ АЕС НАЕК
«Енергоатом» та затвердженим ним Планом протипаводкових заходів терміни.
Об’єкти, які потрапляють в прогнозовану зону підтоплення на
адміністративній території Южноукраїнської міської ради, а також об’єкти,
підтоплення яких може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, на
обслуговуваній території відсутні.
У місцях, заборонених для рибної ловлі та виходу на лід, комунальним
підприємством «Служба комунального господарства» до льодоставу встановлюються
попереджувальні інформаційні щити. В ході проведення заходів періодично
здійснюється перевірка наявності та поновлення попереджувальних інформаційних
щитів, функціонування гучномовної апаратури та спецзасобів рятувальної станції.
Відповідно до вимог Плану
організаційних та практичних дій щодо
безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2020 році
проведено обстеження 13,8 км зливової каналізаційної системи, що обслуговується
комунальним підприємством «Служба комунального господарства» та (із
використанням спеціальної техніки і технологій) відремонтовано 5 зливоприймальних колодязів із заміною 10 водоприймачів пластмасових, встановлені 10
кришок люків з прочищенням та відновленням зливової системи.

Одночасно підприємством запланована на квітень поточного року додаткова
ревізія та (у необхідних випадках) розчистка дренажних та водовідвідних каналів,
водозабірників, колодязів та трубопроводів зливної каналізаційної мережі міста.
Дислоковані на території міста та об’єкту «Южноукраїнська АЕС» три
державні пожежно-рятувальні частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області
забезпечують ефективний захист міста та об’єктів на прилеглій території у випадку
виникнення пожежної небезпеки та проведення аварійно-рятувальних робіт у разі
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
Персоналом рятувального поста на міському пляжі та службою відповідальних
чергових управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами Южноукраїнської міської ради через гідрометслужбу ВП ЮУ АЕС, та
обласну систему оповіщення здійснюється моніторинг гідрометеорологічної
обстановки щодо розвитку несприятливих погодних умов, у т.ч. і стану гідрологічної
ситуації у прибережній зоні ріки Південний Буг та своєчасний обмін достовірною та
повною інформацією по забезпеченню оперативного реагування на штормові
попередження та надзвичайні ситуації, підготовка відповідної інформації до місцевих
органів виконавчої влади.
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Забезпечити виконання передбачених Планом організаційних та практичних
дій виконавчого комітету міської ради, підприємств, організацій та установ міста
Южноукраїнська щодо безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та
дощових паводків у 2021 році (додається).
2. Рекомендувати генеральному директору ВП ЮУ АЕС Лісніченку В.А.:
2.1 надати до Комісії через УНС ВПО (Колесников) копію наказу
генерального директора ВП ЮУ АЕС «Про забезпечення безпечного проходження
паводкових вод у 2021 році»;
2.2 відповідно до вимог вищезазначеного наказу забезпечити виконання
комплексу заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та
паводків на гідротехнічних спорудах каскаду ГЕС-ГАЕС у 2021 році.
Термін: за окремим планом
2.3 для організації взаємодії із зазначеного питання надавати до УНС ВПО
(Колесников) та 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (Шарата) копії затверджених документів та
інформацію з питань підготовки протипаводкових заходів підприємством на 2021 рік.
Термін: - по мірі виконання заходів
3. Комунальному підприємству «Служба
(Паламарчук):

комунального господарства»

3.1 провести додаткову ревізію і прочищення водозабірників, колодязів та
трубопроводів зливової каналізаційної мережі міста.
Термін: за необхідності
3.2 спільно з департаментом інфраструктури міського господарства міської
ради (Божко) розробити технічне завдання та проектно-кошторисну документацію з
ремонту (реконструкції) водозабірників, колодязів і трубопроводів зливової
каналізаційної мережі міста, у першу чергу – проблемних точок (ділянок).
Термін: за результатами додаткової ревізії

3.3 надати до постійної комісії Южноукраїнської міської ради з питань
бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та планування, а
також з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та
залучення інвестицій запити щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету з
питань фінансування ремонту (реконструкції).
Термін: по готовності документації
4. УНС ВПО (Колесников) забезпечити взаємодію з 1-м ДПРЗ ГУ ДСНС
(Шарата), УПАГіР ВП ЮУ АЕС (Бочаров) та КП СКГ (Паламарчук) з питань
безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на адміністративній
території міста у 2021 році.
Термін: - протягом проведення заходів
5. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на в. о. директора
департаменту інфраструктури міського господарства міської ради Божка В.А.
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.
Комісія:
- членів за списком
- проект отримали
- проект підтримали
- проти
- утримались
- відсутні

- 24 чол.;
- 23 чол.;
- 21 чол.;
- - чол.;
- - чол.;
- 2 чол.

Голова Комісії, міський голова

В.В. Онуфрієнко

Заступник голови Комісії –
організатор дистанційного засідання

І.К. Колесников

Відповідальний секретар Комісії

В.А. Єфанов

