Додаток _2_
до протоколу №4 комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
від _15 _ квітня 2021 року

План заходів
щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на адміністративній території
Южноукраїнської міської територіальної громади у пожежно-небезпечний весняно-літній період 2021 року
Підприємства, установи та організації, відповідальні за виконання заходів:
- УНС ВПО
- управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради;
- МС ГУ ДСНС
- Южноукраїнський міський сектор Головного управління ДСНС України у Миколаївській області;
- КП ЖЕО
- комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»;
- КП СКГ
- комунальне підприємство «Служба комунального господарства»;
- Старости округів - старости Костянтинівського та Іванівського старостинських округів міської територіальної громади;
- КП ТВКГ
- комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»;
- ОСББ
- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
- Міські курси ЦЗ - міські курси цивільного захисту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської
області;
- КНП ЮМБЛ
- комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»;
- НКП ЮУМЦ ПМСД - комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- ДСП та ОЗ
- департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради;
- ЮУМЦСС
№
п/п
1.

- Южноукраїнський міський центр соціальних служб
Назва заходу

Відповідальні виконавці

Внести зміни та доповнення, запропоновані на засіданні
комісії до проекту Плану заходів щодо поліпшення
протипожежного та техногенного стану підпорядкованих
об’єктів і територій, інших об’єктів у весняно-літній період
2021 року та довести їх зміст і терміни виконання до
виконавців. Забезпечити його коригування та доповнення,
виходячи з обстановки, що склалася.

УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС,
Керівники підприємств, установ та організацій
міста

Термін
виконання
До
08 травня
2021 року

Результат
контролю

№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Продовжити роботу по реалізації комплексу організаційних
та практичних заходів щодо виконання завдань,
передбачених міською цільовою програмою захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки.

УНС ВПО,
МС ГУ ДСНС,
Керівники підприємств, установ та організацій
міста, задіяні на виконання заходів програми.

Термін
виконання
Протягом
пожежнонебезпечного
періоду,
постійно

Здійснити комплекс організаційно-практичних заходів щодо МС ГУ ДСНС,
перевірки протипожежного та техногенного стану об’єктів з УНС ВПО,
масовим перебуванням людей та природно-рекреаційної зони Керівники підприємств, установ та організацій
міста – власники об’єктів та територій
Здійснити
комісійні
перевірки
техногенного
та МС ГУ ДСНС,
протипожежного стану приміщень культурно-видовищних, УНС ВПО,
оздоровчих, навчальних закладів, місць масового КП ЖЕО,
відпочинку, інших будівель з масовим перебуванням людей, КП СКГ,
а також територій у житлових зонах громади.
Керівники підприємств, установ та організацій
Вжити
невідкладних
заходів
щодо
усунення міста – власники об’єктів та територій,
виявлених недоліків.
Старости округів

Травень серпень
2021 року

Продовжити роботу щодо створення добровільних
протипожежних формувань, пожежних постів на балансі
об’єктів, установ, організацій міської територіальної громади
та забезпечити їх функціонування
Здійснити перевірки та забезпечити ремонт вуличних та
об’єктових пожежних гідрантів, пожежних водоймищ,
пристосування тепло-розподільчих пунктів для відбору з них
води пожежною технікою
Організувати роботу щодо перевірки горищ та підвалів
багатоповерхових житлових будинків, їх очистки від
горючих матеріалів, вжити заходів щодо недопущення
потрапляння сторонніх осіб на їх територію. Своєчасно
очищувати підпорядковану територію від сміття та
виробничих відходів.

МС ГУ ДСНС,
Керівники підприємств, установ та організацій
міста,
Старости округів
МС ГУ ДСНС,
КП ТВКГ,
Керівники підприємств, установ та організацій
міста (власники об’єктів)
МС ГУ ДСНС
КП ЖЕО,
ОСББ,
Керівники підприємств, установ та організацій
міста (власники об’єктів),
Старости округів,

протягом
року

Забезпечити виконання протипожежних заходів на полігоні
твердих побутових відходів.

КП СКГ

протягом
року

За окремим
графіком

Травень червень
2021 року

Результат
контролю

№
п/п
8.

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін
виконання
Травень,
надалі протягом
2021 року

Забезпечити
дотримання
встановленого
порядку
зберігання та використання вибухо- та пожежнонебезпечних речовин, балонів з газом, карбіду кальцію та
інших матеріалів, що мають підвищену пожежну небезпеку,
особливу увагу звернути на відповідність протипожежним
вимогам місць їх використання

МС ГУ ДСНС,
Керівники підприємств, установ та організацій
міста (власники об’єктів)

9.

Організувати
проведення
комунальними
житловоексплуатаційними установами роз’яснювальної роботи серед
населення з питань запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, навчання правилам безпеки життєдіяльності,
дотримання правил безпеки у побуті тощо.

МС ГУ ДСНС,
УНС ВПО,
КП ЖЕО,
Управління з ремонту і обслуговування об’єктів
соцкультпобуту ВП ЮУ АЕС (за погодженням),
ОСББ (за погодженням)

10.

Організувати зусиллями служб комунальних житловоексплуатаційних установ розміщення в ліфтах, коридорах
загального користування, на сходових клітинах житлових
будинків, гуртожитків, житлово-комунальних закладів,
об’єктів обслуговування населення листівок, плакатів з
короткими інструкціями про основи цивільного захисту в
побуті і рекомендаціями про порядок дій та евакуації на
випадок надзвичайних ситуацій

11.

Організувати проведення роз’яснювальної роботи під час
медичного обслуговування населення щодо запобігання
побутовому травматизму та загибелі людей під час
виникнення надзвичайних ситуацій, проведення соціальними
працівниками міста інструктування одиноких громадян,
багатодітних родин, громадян похилого віку та іншого
обслуговуваного
контингенту
правилам
безпечної
життєдіяльності та діям при виникненні пожежі під час
планових відвідувань на дому під підпис у відомості

МС ГУ ДСНС,
Щокварталу
УНС ВПО,
КП ЖЕО,
Управління з ремонту і обслуговування об’єктів
соцкультпобуту ВП ЮУ АЕС (за погодженням),
ОСББ (за погодженням),
Міські курси цивільного захисту навчальнометодичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Миколаївської області
(Міські курси ЦЗ – за погодженням)
МС ГУ ДСНС,
Щомісяця
УНС ВПО,
КНП ЮМБЛ,
НКП ЮУМЦ ПМСД,
ДСП та ОЗ,
ЦСССДМ,
Міські курси ЦЗ,
Консультаційні пункти.

Щомісяця

Результат
контролю

№
п/п
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Назва заходу
Організувати проведення профілактичної та роз’яснювальної
роботи серед населення з питань запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, навчання правилам безпеки життєдіяльності, дотримання правил безпеки у побуті
Організувати в усіх навчальних закладах, житловокомунальних
підприємствах,
лікарнях,
стаціонарних
відділеннях для людей похилого віку встановлення (поновлення) спеціальних куточків, інформаційних стендів з
вивчення правил безпечної життєдіяльності.
Організувати відпрацювання порядку дій персоналу,
оповіщення та евакуації при виникненні надзвичайної
ситуації (пожежі).
Висвітлювати в засобах масової інформації матеріали щодо
безпечної життєдіяльності населення у весняно-літній період

Відповідальні виконавці
МС ГУ ДСНС,
УНС ВПО,
Міські курси ЦЗ
МС ГУ ДСНС,
УНС ВПО,
УО,
КНП ЮМБЛ,
НКП ЮУМЦ ПМСД,
МК БЖД.

МС ГУ ДСНС,
УНС ВПО,
Міські курси ЦЗ
Вирішити питання з установами, організаціями та Виконавчий комітет міської ради,
підприємствами незалежно від форм власності, які є Управління екології, охорони навколишнього
землекористувачами на адміністративній території міської середовища та земельних відносин міської ради,
територіальної громади, щодо перегляду договірних відносин Відділ правової роботи міської ради,
оренди
відповідних
територій
(об’єктів)
стосовно Керівники підприємств, установ і організацій
встановлення відповідальності за дотриманням вимог міста (власники, розпорядники територій та
пожежної безпеки. У разі укладання нових договорів об’єктів)
зазначену відповідальність вносити окремим пунктом
Організувати своєчасне видалення та утилізацію горючого КП СКГ,
сміття і горючих відходів виробництва з прибудинкової КП ЖЕО,
території житлового сектору, обкошування та очищення ОСББ,
узбіч вздовж основних автошляхів, територій прилеглих до Керівники підприємств, установ і організацій
лісопаркових угідь та рекреаційних зон
міста (власники, розпорядники територій та
об’єктів)
Вжити заходів для забезпечення протипожежного захисту Управління екології, охорони навколишнього
природно-заповідних територій та об’єктів особливого середовища та земельних відносин міської ради,
МС ГУ ДСНС,
природоохоронного значення
УНС ВПО

Термін
виконання
Щомісяця

До
1 червня
2021 року

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Результат
контролю

№
п/п
18.

19.

Назва заходу
Вжити заходів щодо посилення контролю та притягнення
до адміністративної відповідальності за ст.77-1 КУпАП
«Самовільне випалювання рослинності або її залишків»
правопорушників, а також відповідальних осіб, дії або
бездіяльність яких сприяли виникненню пожеж
Визначити (відкоригувати) на адміністративній території
місця масового відпочинку людей у природних екосистемах
та біля водних об’єктів, які забезпечити попереджувальними
табличками та вжити заходів щодо забезпечення безпеки
громадян

Начальник УНС ВПО –
заступник голови Комісії

Відповідальні виконавці
МС ГУ ДСНС,
КП СКГ

УНС ВПО,
КП СКГ

Термін
виконання
Постійно

до 15.05.2021
(за
необхідності)

І.К. Колесников

Результат
контролю

