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

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу № 04 від 15.04.2021 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 та
взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі – УНС
ВПО) у встановлені терміни.
Додаток: на _40_ - а аркушах.

Голова Комісії - міський голова
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Протокол № _04_
планового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради
_15_._04_.2021
_15_:_00_ годин

м. Южноукраїнськ

Головував:

- Онуфрієнко В.В.

- голова Комісії – міський голова

Члени комісії:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про хід виконання Плану організаційних і практичних заходів щодо
безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2021
році (згідно з планом роботи на 2021 рік).
(допов. Колесников І.К., с/доп. Бочаров А.М.,
Паламарчук Л.В., Братанчук О.В.)

На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 16.02.2018 №37-р «Про заходи щодо підготовки та пропуску
проходженні льодоходу, повені та паводків на території Миколаївської області»
виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради проведено відповідну роботу.
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. За своїм
розташуванням місто знаходиться на висоті більш ніж 60 метрів від базового рівня
ріки Південний Буг.
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 каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУ
АЕС НАЕК «Енергоатом» цілком достатньо для запобігання значних коливань рівня
поверхні Олександрівського водосховища на р. Південний Буг.
Рівень Ташлицького технологічного водоймища регулюється гідротехнічними
спорудами та гідротехнічним обладнанням ТЦ-2 ВП ЮУ АЕС НАЕК «Енергоатом» і
об’єктами насосного підживлення Ташлицького водоймища-охолоджувача.
Рівень верхньої водойми Ташлицької ГАЕС каскаду ГЕС-ГАЕС ВП ЮУ АЕС
НАЕК «Енергоатом» забезпечується гідротехнічними спорудами та гідромеханічним
обладнанням ТГАЕС.
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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.
02.02.2021 на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради розглянуто питання
щодо затвердження Плану 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
(протокол №1).
Рішенням Комісії ТЕБ і НС доручено КП СКГ провести додаткову ревізію і
прочищення водозабірників, колодязів та трубопроводів зливової каналізаційної
мережі міста, вжити заходів щодо їх належного функціонування. Одночасно
доручалось спільно з департаментом інфраструктури міського господарства міської
ради розробити технічне завдання та проектно-кошторисну документацію з ремонту
(реконструкції) водозабірників, колодязів і трубопроводів зливової каналізаційної
мережі міста, у першу чергу – проблемних точок (ділянок).
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».
Відповідно до вимог та на виконання зазначеного наказу протягом лютого
2020 року будуть проведені комісійні обстеження гідротехнічних споруд
підприємства зі складенням відповідних актів:
- обстеження гідротехнічних споруд та гідротехнічного обладнання ТЦ-2,
насосного підживлення Ташлицького водоймища-охолоджувача, укомплектованості
аварійних комплектів і бригад та плавзасобів і готовності їх до безпечного пропуску
паводка;
- обстеження гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання
Ташлицької ГАЕС та її готовності до безпечного пропуску паводка;
- обстеження гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання
Олександрівської ГЕС та її готовності до безпечного пропуску паводка.
Висновки комісії щодо стану гідроспоруд та гідромеханічного обладнання
об’єктів ВП ЮУ АЕС НАЕК «Енергоатом», затверджені відповідними актами, надано
у встановлені наказом генерального директора підприємства та затвердженим ним
Планом протипаводкових заходів терміни наприкінці лютого місяця.
Згідно інформації ВП ЮУ АЕС НАЕК «Енергоатом», забезпечено повне
виконання комплексу заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу,
повені та паводків на гідротехнічних спорудах каскаду ГЕС-ГАЕС у 2021 році.
У місцях, заборонених для рибної ловлі та виходу на лід, КП СКГ до
льодоставу встановлюються (при необхідності) попереджувальні інформаційні щити.
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В ході проведення заходів здійснено перевірку 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 2019-2020
роках проведено обстеження 13,8 км зливової каналізаційної системи, що
обслуговується КП СКГ. В ході реалізації запланованих заходів здійснено
профілактичний огляд та обслуговування 53 зливо-приймальні колодязі та зливоприймачі, весь обсяг мереж зливової каналізації. Підприємством ТОВ «Ресурстехнобуд» очищено від осаду та шламу 790 м3 зливо-приймального відстійника.
Організовано проведення додаткових ревізій та (у необхідних випадках)
розчистка дренажних та водовідвідних каналів, водозабірників, колодязів та
трубопроводів зливної каналізаційної мережі міста. Планується проведення додаткову
ревізію і прочищення водозабірників, колодязів та трубопроводів зливової
каналізаційної мережі міста у квітні-травні місяці поточного року.
Інформування населення міста з питань безпеки на водних об’єктах,
роз’яснення правил поведінки на льоду під час підлідного вилову риби і методики
надання першої медичної допомоги здійснюється на офіційному сайті міста та через
міські засоби масової інформації: в Южноукраїнській незалежній газеті (ПП
«Редакція газети «Контакт») працюють рубрики «Це повинен знати кожен», в газеті
«Енергетик» ВП ЮУ АЕС - «Школа виживання»; дочірнім підприємством
телевізійних систем «Квант» приватного акціонерного товариства «Атомсервіс»
організовуються виступи на телебаченні (при необхідності).
На офіційному сайті Южноукраїнської міської ради розміщені публікація
«Небезпека, яка криється у тонкому льоду» та пам’ятка з правил поведінки під час
перебування на льоду «Обережно: тонкий лід!», до населення своєчасно доводяться
штормові попередження у випадках різкого погіршення погодних умов.
Службою рятувального поста та службою відповідальних чергових Управління
з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Южноукраїнської
міської ради через гідрометеослужбу 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 органів виконавчої влади.
На підставі вищевикладеного,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповідь начальника УНС ВПО Колесникова І.К. про хід виконання Плану
організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску весняної повені,
льодоходу та дощових паводків у 2021 році прийняти до відома.
2. Зобов'язати керівників комунальних підприємств «Житлово-експлуатаційне
об’єднання» (Гульман), «Служба комунального господарства» (Паламарчук) та
«Тепло-постачання і водо-каналізаційне господарство» (Миськів), рекомендувати
керівникам гідротехнічних об’єктів та споруд ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»
(Лісніченко) забезпечити безперебійне функціонування підвідомчих об’єктів, у тому
числі гідротехнічних, зливової та побутової каналізації і водовідведення.
Термін: протягом року
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3. КП СКГ (Паламарчук):
3.1. провести додаткову ревізію і прочищення водозабірників, колодязів та
трубопроводів зливової каналізаційної мережі міста.
Термін: за необхідністю
3.2. спільно з департаментом інфраструктури міського господарства міської
ради (Волчко) продовжити роботу з питань розробки технічного завдання та
проектно-кошторисної документації 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 на розгляд постійних комісій Южноукраїнської міської ради з
питань земельних відносин та земельного кадастру, планування територій,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою
(Коноплянников), а також з питань житлової політики, комунального господарства,
власності, комунального майна транспорту, природокористування, охорони довкілля
та енергозбереження (Акуленко) пропозиції щодо переліку робіт і обсягів
фінансування ремонту (реконструкції) водозабірників, колодязів і трубопроводів
зливової каналізаційної мережі міста;
3.4. за підсумками
розгляду відкоригувати
проектно-кошторисну
документацію та надати до постійної комісії Южноукраїнської міської ради з питань
планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій,
регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва (Миронюк)
бюджетний запит щодо внесення змін та доповнень до міського бюджету з питань
фінансування ремонту (реконструкції).
Термін: по готовності документації
4. Зняти з контролю протокольні рішення Комісії за 2021 рік, які виконано та у
зв’язку з завершенням термінів виконання (протокол №01 від 02.02.2021 - питання 3).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради О.А. Майбороду.
2. Про хід забезпечення заходів щодо запобігання загибелі людей на
водних об'єктах міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 20202021 років, затвердження Плану заходів з безпеки на водних об'єктах
адміністративної території у весняно-літній період та підготовку до купального
сезону 2021 року (згідно з планом роботи на 2021 рік).
(допов. Колесников І.К., с/доп. Паламарчук Л.В.,
Сінчук Ю.М., Братанчук О.В.)

На адміністративній території міста Южноукраїнська розташовані три водні
об’єкти: Ташлицьке технологічне водоймище-охолоджувач Южно-Української АЕС і
верхня водойма Ташлицької ГАЕС каскаду ГЕС-ГАЕС відокремленого підрозділу
«Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ВП ЮУ АЕС НАЕК «Енергоатом») та річка
Південний Буг.
24.12.2015 сесією міської ради затверджено рішення №14 «Про утворення
рятувального поста на міському пляжі, затвердження Положення про нього та
Правил безпеки, поведінки та охорони життя людей на водних об’єктах
адміністративної території міста Южноукраїнська», яким створено рятувальний пост
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та підпорядковано його управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (далі – УНС ВПО).
Проведено коригування зазначеного нормативного акту відповідно до вимог
наказу МВС України від 10.04.2017 №301 «Про затвердження Правил охорони життя
людей на водних об’єктах України» та рішенням сесії міської ради від 22.03.2018
№1059 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах міста
Южноукраїнська та Положення про рятувальний пост на міському пляжу в новій
редакції» до нього внесено відповідні зміни (у редакції від 05.03.2019 №1361).
3 метою поліпшення організації рятування людей на водних об'єктах щорічно
проводиться навчальна перепідготовка матросів-рятувальників: з 29 березня
поточного року з особовим складом рятувального поста на базі Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської
області без відриву від виробництва розпочато проведення спеціальних навчань за
програмою підготовки осіб до роботи матросами-рятувальниками рятувальних постів
з видачею посвідчень.
11.03.2020 матроси-рятувальники пройшли підготовку з надання невідкладної
медичної допомоги на догоспітальному етапі BLS (Basic Life Support) в учбовотренувальному відділі Миколаївського обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф за навчальною програмою І-го рівня (термін дії
сертифіката – 3 роки).
На офіційному сайті міської ради розміщено рішення виконавчого комітету
від 04.04.2018 №77 «Про визначення постійного місця масового відпочинку
громадян на водному об’єкті міста та місця рибальства», яким територію міського
пляжу на річці Південний Буг затверджено постійним місцем масового відпочинку
людей на водному об’єкті міста у період купального сезону та місцем аматорського і
любительського рибальства.
На виконання вищезазначеного рішення виконавчого комітету міської ради
проходить погодження розпорядження міського голови «Про організацію роботи по
відкриттю міського пляжу на літній період 2021 року», яким буде визначено дату
початку купального сезону та затверджено остаточний графік і режим роботи міського
пляжу.
Рішенням Костянтинівської селищної ради Арбузинського району від
23.04.2020 №23 «Про визначення місць відпочинку населення на водних об’єктах
селищної ради» визначено місцем відпочинку на водних об’єктах Костянтинівської
селищної ради виключно територія ТОВ «Плавні» (згідно публічної кадастрової
карти України).
Рішенням Іванівської сільської ради Арбузинського району від 19.05.2020
№12 не визначено місць відпочинку на водних об’єктах сільської ради та заборонено
купання у стихійних місцях на річці Південний Буг.
19.01.2021 на території міського пляжу черговим персоналом рятувального
посту, співробітниками ГУ ДСНС та членами міського громадського формування
забезпечено заходи безпеки під час святкування «Водохреща».
Напередодні на міському пляжі проведено облаштування місця для купання, а
саме: вирубано ополонку, почищено від льоду та снігу сходи для спуску до води,
встановлено попереджувальні таблички та піддони для одягу і речей учасників
заходу.
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Протягом доби 19.01.2021 температура повітря коливалась від -7°С до -15°С
градусів морозу, температура води +2°С градуси, товщина льоду на річці в районі
акваторії міського пляжу становила 7-10 см.
Для безпечного проведення вищевказаного заходу в період з 00 годин до 24
години 19.01.2021 було залучено:
- 5 працівників рятувального поста на міському пляжі (з рятувальними
засобами для надання допомоги на льоду);
- 11 членів Южноукраїнського міського громадського формування (7 осіб з
охорони громадського порядку та 4 осіб - рятувальників, що пройшли спеціалізовану
підготовку з надання домедичної допомоги);
- 6 співробітників 1-го ДПРЗ ГУ ДСНС (аварійно-рятувальний спец-автомобіль
«АСА-20» та рятувальні спецзасоби).
За період проведення заходів 19.01.2021 святкування відвідало всього 1780
чоловік, в купанні прийняло участь 344 бажаючих. Перебування всіх учасників
купання у воді контролювалося рятувальниками.
Надзвичайних подій, пригод та порушень громадського порядку під час
проведення заходів не допущено.
Здійснюється на постійній основі висвітлення в засобах масової інформації
матеріалів щодо профілактики загибелі
людей на водних об'єктах міста
Южноукраїнська в осінньо-зимовий період, надання інформації населенню про
випадки загибелі та травмування людей на воді, а також передумовами їх виникнення,
інформування про товщину льоду, можливі відлиги, перед-паводкову ситуацію та інші
небезпечні явища, які можуть сприяти виникненню надзвичайних
ситуацій,
пов'язаних з загибеллю та травмуванням людей на водних об'єктах.
З метою забезпечення відкриття купального сезону 2021 року персоналом
рятувального поста на акваторії міського пляжу підготовлені до встановлення
обмежувальні буї та проведена перевірка та технічне (сезонне) обслуговування
рятувального човна, спеціалізованого і рятувального обладнання для використання
весняно-літній період 2021 року та, у подальшому, буде здійснена консервація
відповідного обладнання, що використовувалось у осінньо-зимовий період 2020-2021
років.
Службою рятувального поста та службою відповідальних чергових Управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Южноукраїнської
міської ради через гідрометеослужбу ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» 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.
За графіком, передбаченим проектом рішення виконавчого комітету міської
ради від «Про основні завдання цивільного захисту на 2021 рік», будуть
здійснюватись планові перевірки готовності органів управління і сил ЦЗ міста
Южноукраїнська до дій за призначенням, у тому числі рятувального поста з
попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на обслуговуваній
території (міському пляжі).

7
Враховуючи викладене,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповідь начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами міської ради Колесникова І.К. із зазначеного
питання взяти до відома.
2. Визначити місцем масового відпочинку населення міста Южноукраїнська на
водних об’єктах виключно територію міського пляжу на річці Південний Буг.
3. Доручити Костянтинівському старостинському округу (Черней) та
Іванівському старостинському округу (Латій) міської територіальної громади вивчити
питання щодо визначення місць масового відпочинку людей на воді (купання,
спортивного і любительського лову риби тощо) на території підпорядкованих округів
та надати пропозиції щодо їх затвердження у встановленому порядку.
Термін: - до 30.04.2021
4. Затвердити План заходів щодо попередження загибелі людей на водних
об'єктах міста у весняно-літній період 2021 року (додаток _1_ ).
5. Доручити УНС ВПО (Колесников) завершити:
5.1. роботу із затвердження проекту розпорядження міського голови щодо
організації роботи по відкриттю міського пляжу на купальний сезон 2021 року.
Термін: - до 25.04.2021
5.2. підготовку рятувального поста на міському пляжі до початку купального
сезону 2021 року;
Термін: - до 15.05.2020
5. Доручити управлінню освіти міської ради (Сінчук) спільно з міськими
курсами Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) провести у підвідомчих навчальних
закладах заходи (заняття, лекції, семінари тощо) з учнями та батьками безпеки
життєдіяльності у весняно-літній період, у тому числі під час відпочинку на воді.
Термін: - до початку літніх канікул
6. Доручити КП СКГ (Паламарчук):
6.1. розробити та затвердити необхідний пакет документів з підготовки
водного об’єкту масового відпочинку громадян та провести необхідну роботу щодо
своєчасного відкриття пляжу.
Термін: - за планом
6.2. підготувати додаткові бюджетні запити до профільних постійних
депутатських комісій міської ради щодо додаткового фінансування підготовки та
утримання міського пляжу.
Термін: - при потребі
8. Рекомендувати генеральному директору ВП «Южно-Українська АЕС»
ДП НАЕК «Енергоатом» (Лісніченко) відкоригувати (при необхідності) та затвердити
комплекс попереджувальних заходів, направлених на запобігання загибелі людей на
підвідомчих водоймах.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради О.А. Майбороду.
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3. Про хід виконання заходів техногенної та пожежної безпеки об'єктів
міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 року та затвердження заходів на
весняно-літній період 2021 року (згідно плану роботи на 2021 рік).
(допов. Братанчук О.В., с/доп. Колесников І.К.)

В цілому робота керівників об'єктів, організацій та установ у осінньо-зимовий
період 2020-2021 років, відповідно законодавчим і нормативним документам України,
була направлена на забезпечення належної техногенної та пожежної безпеки об'єктів
міста, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій та подій.
Відповідно до плану заходів посилення пожежної та техногенної безпеки в
осінньо-зимовий період 2020-2021 років проведено наступну роботу:
1. З урахуванням аналізу дій органів управління і сил під час надзвичайних
ситуацій, що мали місце в минулий осінньо-зимовий період, розроблені та
затверджені в установленому порядку плани організаційних і практичних заходів під
час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.
2. З урахуванням прогнозованих ризиків та кліматичної зони складено картисхеми можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погіршенням
погодних умов (сильні морози, снігопади, налипання мокрого снігу, снігові замети,
хуртовини та ожеледиці, повені, що утворюються внаслідок інтенсивних дощів, іноді
при таненні снігу), з визначенням об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту,
енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання незалежно від форм власності,
що можуть зазнати негативного впливу. Уточнено та складено перелік найбільш
складних ділянок автомобільних доріг, вулично-шляхової мережі.
3. Сплановано з урахуванням погодних умов протягом зимових періодів
попередніх років місця найбільш прогнозованого утворення транспортних заторів
внаслідок снігових заметів (спуски, підйоми, складний рельєф місцевості) на
автодорогах державного значення. Визначено місця стоянок (відстою) для
великовантажних транспортних засобів у період несприятливих погодних умов
зимового періоду.
4. Забезпечено безпечний рух автомобільного транспорту у разі сильних
снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці.
5.
На засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради систематично
розглядалися питання готовності об’єктів життє-забезпечення населення міста до
роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, в тому числі
попередження надзвичайних ситуацій і подій, у тому числі пожеж на
адміністративній території міста, випадків загибелі та травмування людей на них
тощо.
6. Визначено перелік найбільш уразливих об’єктів життєзабезпечення
населення та соціально-побутової сфери міста, а також перелік автономних джерел
живлення, які є в наявності в організаціях, підприємствах та установах.
7. Уточнено плани залучення сил і засобів та порядок взаємодії органів
виконавчої влади з відповідними підприємствами, установами та організаціями із
визначенням відповідальних осіб на випадок несприятливих погодних умов, а також
порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі виникнення
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
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8. Забезпечено утримання в постійній готовності дорожньої і спеціальної
інженерної техніки, обладнання та інвентарю до дій в умовах сильних морозів,
снігопадів, налипання снігу, снігових заметів. хуртовин, ожеледиці та масового
утворення бурульок на дахах будівель, а також безпечний рух автомобільного
транспорту у разі сильних снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин,
ожеледиці та повені, оперативне обмеження (закриття) руху на ділянках
автомобільних доріг, де створюються небезпечні умови руху.
9. Перевірено
готовність
інфраструктури
комунального
закладу
«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
міста Южноукраїнська», пролонговано з волонтерськими організаціями (товариство
Червоного Хреста тощо) угоди про постачання гарячих напоїв та продуктів
харчування у мережу закладів харчування на об’єкті.
10. Забезпечено оперативне отримання управлінням з питань надзвичайних
ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами і міським сектором ГУ ДСНС
України у Миколаївській області прогнозів та попереджень про погіршення
гідрометеорологічних умов та своєчасне доведення їх до керівництва об’єктів
системи життєзабезпечення міста та населення міста, здійснення моніторингу щодо
розвитку несприятливих погодних умов і своєчасний обмін достовірною та повною
інформацією на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування з
метою забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
11. Забезпечено здійснення моніторингу щодо розвитку несприятливих
погодних умов і своєчасний обмін достовірною та повною інформацією на всіх
рівнях державного управління та місцевого самоврядування з метою забезпечення
оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
12. Із залученням представників зацікавлених органів організовано
проведення рейдових перевірок теплотрас, підвальних та горищних приміщень
житлових будинків та вжити заходів щодо недопущення у них сторонніх осіб.
13. Здійснено комплекс заходів щодо посилення техногенної та пожежної
безпеки об’єктів цивільного захисту та життєзабезпечення населення міста.
Перевірено технічний стан електрообладнання, електричних пристроїв та
електромереж. Вжито заходів по усуненню виявлених недоліків.
14. Організовано розгортання та функціонування пункту тимчасового
перебування (обігріву) для людей у період низьких температур (міського
автовокзалу) та соціальних палат комунального закладу «Южноукраїнська міська
лікарня» для надання медичної допомоги в умовах стаціонару, а також використання
у якості пунктів обігріву задіяного особового складу підрозділів ГУ ДСНС та
комунальних служб міста у період запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації
їх наслідків тепло-розподільчі підстанції КП ТВКГ.
15. Організовано проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо
дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій,
інформувалось населення про заходи, які здійснюються для попередження та
ліквідації їх наслідків. Забезпечено інформування населення про загрозу та
виникнення несприятливих гідрометеорологічних явищ.
16. Здійснено комплекс заходів стосовно посилення пожежної безпеки
навчальних закладів міста. Перевірено технічний стан електрообладнання,
електроприладів та електромереж. Вжито заходи щодо усунення недоліків
протипожежного стану. Але залишається ряд проблемних питань.
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17. Проведено в дошкільних, загальноосвітніх навчально-виховних закладах
конкурси, вікторини з навчанням дітей основ безпечної життє-діяльності, Тиждень знань
вимог правил з питань безпеки життє-діяльності, батьківські збори, зустрічі з
працівниками ДСНС.
18. Вживаються заходи щодо забезпечення ПНО та ОПН міста системами
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх
виникнення. Але керівниками та власниками ПНО та ОПН робота щодо
впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення
людей в разі їх виникнення здійснюється дуже повільно.
19. На виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації
від 13.10.2014 № 340-р та з метою вжиття додаткових заходів щодо профілактики
виникнення пожеж у житловому секторі, попередження травмування і загибелі людей
на них Южноукраїнським міським сектором ГУ ДСНС України у Миколаївській
області із залученням особового складу 25 ДПРЧ було заплановано відпрацювання
житлового сектору м. Южноукраїнська. В зв’язку з медико-біологічною ситуацією
природного характеру в країні, пов’язаної із поширенням корона вірусної хвороби
COVID-19 дана інформаційно – роз’яснювальна робота проводилась в дистанційному
порядку.
20. Здійснений комплекс організаційних та практичних заходів направлених на
забезпечення безпеки об'єктів, які були задіяні в святкуванні Новорічних та Різдвяних
свят. Вжито заходи щодо перевірки місць можливої реалізації піротехнічних засобів.
21. Організовано постійне транслювання текстів роз'яснень, застережень,
звернень, оголошень, прогнозів погоди шляхом викладення інформації на офіційному
веб-сайті міста та через аудіовізуальні ЗМІ, радіовузли об'єктів масового перебування
людей, соціально-побутових, промислових підприємств, залізничного та автовокзалу,
ринків, супермаркетів, ін..
22. Організовано виготовлення та розміщення в приміщеннях загального
користування (житлові будинки, гуртожитки, готелі, ринки, автобусні зупинки,
адміністративні, житлово-комунальні, торгівельні, медичні, освітні та лікувальні
заклади, поштові відділення, банківські установи та ощадкаси) табличок, листівок,
плакатів з короткими інструкціями про основи цивільного захисту і рекомендаціями
про порядок дій на випадок надзвичайної ситуації та пожежі.
23. В міській газеті «Контакт» розміщено 4 тематичних матеріали,
радіомережею протрансльовано 45 матеріалів, телебаченням – 50 матеріалів.
Розміщується соціальна реклама на прилавках магазинів та куточках з пожежної
безпеки.
Невиконаними залишаються заходи:
 щодо забезпечення наявних ОПН системами раннього
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

виявлення

 щодо відновлення працездатності та технічного обслуговування систем
пожежної автоматики та димовидалення у спорудах та будинках підвищеної
поверховості міста.
 Не приведено в робочий стан інженерне обладнання систем
протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, не забезпечене їх
належне функціонування. Не виконуються ремонти та технічне обслуговування
вентиляційних систем та каналів спеціалізованими підприємствами;
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 щодо повного відновлення працездатності систем автоматичної пожежної
сигналізації, проведенням належної протипожежної обробки елементів шатрової
покрівлі у навчальних закладах міста (ЗОШ №1, ЗОШ №3) тощо;
 суб’єктами господарювання не вживаються заходи щодо утримання
об’єктових систем протипожежного водопостачання, зокрема територій ТОВ
«Спецбудмонтаж БМ» (ФОП Бабчук), АЗК №13-28 ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»,
міський автовокзал ПГ № 16, не працюють пожежні гідранти №147А, 147В на
території міського відділу поліції (відсутня вода).
На підставі вищевикладеного,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про хід виконання заходів техногенної та пожежної безпеки
об'єктів міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки прийняти до відома.
2. Затвердити План заходів щодо забезпечення техногенної та пожежної
безпеки на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної
громади у пожежно-небезпечний весняно-літній період 2021 року (додаток 2).
3. Керівникам підприємств, установ та організацій міста – власникам
(розпорядникам) об’єктів з масовим постійним або тимчасовим перебуванням людей
(особливо дітей) забезпечити у повному обсязі та у встановлені терміни виконання
вимог Плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з постійним
або тимчасовим
перебуванням людей
на адміністративній території
Южноукраїнської міської територіальної громади, 23.03.2021 затвердженого
Южноукраїнським міським головою (додається).
Термін: згідно Плану
4. Департаменту з питань соціальних питань та охорони здоров’я міської ради
(Гехад) внести до Міської комплексної програми «Турбота» на 2018-2022 роки» зміни
та доповнення щодо виділення додаткових коштів на придбання фасованих продуктів
харчування та одноразового посуду для місць тимчасового перебування (обігріву)
населення в період різкого погіршення погодних умов та під час обмеження
(припинення) руху громадського та пасажирського транспорту, а також для гарячого
харчування осіб без визначеного місця проживання (особливо в осінньо-зимовий
період при погіршенні погоди).
Термін: до 01.09.2021, далі - у період негоди
5. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, розробити
відповідні об’єктові плани, погодити їх з Южноукраїнським міським сектором ГУ
ДСНС та забезпечити виконання заходів у встановлені терміни.
Термін: до 01.06.2021, далі - за Планом
6. Рекомендувати 1-му ДПРЗ ДСНС України у Миколаївській області
(Шарата) інформувати Комісію про хід виконання плану заходів та моніторинг
оперативної обстановки на території області та міста через управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
Термін: до 1 числа кожного місяця, починаючи
з травня та по жовтень 2021 року
6. Доручити управлінню освіти міської ради (Сінчук) спільно з міськими
курсами Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) провести у підвідомчих навчальних
закладах заходи (інструктажі, заняття, лекції, семінари тощо) з учнями та батьками
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з питань техногенної та пожежної безпеки у весняно-літній період, розробити та
розповсюдити серед них наочну агітаційну продукцію (буклети, пам’ятки тощо) із
зазначених питань.
Термін: - до початку літніх канікул
7. Міським курсам цивільного захисту Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков)
спільно з міським сектором ГУ ДСНС (Братанчук) та УНС ВПО (Колесников)
розробити та забезпечити розповсюдження серед населення міста, особливо дітей
пам’яток, буклетів, іншої наочної агітації з безпеки життєдіяльності у побуті, у тому
числі у літній період.
Термін: до 01.06.2021, надалі постійно
8. Зняти з контролю протокольні рішення, які виконано та у зв’язку із
закінченням їх терміну дії протоколів Комісії ТЕБ і НС за 2020 рік (п.2, 3, 4.1
протоколу №11 від 08.11.2020).
9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Майбороду О.А. та заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дроздову М.Б.
4. Про затвердження заходів щодо попередження та захисту від пожеж
природно-заповідного фонду, парків та сільськогосподарських угідь на
адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади
(згідно з планом роботи на 2021 рік).
(допов. Братанчук О.В., с/доп. Колесников І.К.,
Майстренко Паламарчук Л.В.)

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.07.2020
№306-р «Про забезпечення охорони лісів та природних комплексів області від
пожеж» здійснюється ряд заходів по забезпеченню готовності Южноукраїнської
міської ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного
захисту України до дій по недопущенню пожеж в природних екосистемах та на
відкритих територіях, запобіганню їх розповсюдження на населені пункти Южноукраїнської міської територіальної громади (далі – МТГ).
Площа адміністративної території міста Южноукраїнська складає 24,4 км2, з
них 88,3 га зелених насаджень, у тому числі у наявності близько 66,0 га паркової
зони (1 парк та 2 сквери), а також угіддя природно-заповідного фонду.
Зокрема, на балансі комунального підприємства «Служба комунального
господарства» на адміністративній території міста у скверах та парках міста
перебуває більше 9,5 тис. дерев та близько 30,0 тис. кущів.
Наразі проходить передача земельного та житлового фонду Костянтинівського
і Іванівського старостинських округів (відповідно селище Костянтинівка і село Бузьке
та село Іванівка і село Панкратове). Уточнюються розміри та структура земельного
фонду зазначених округів.
Протягом звітного періоду 2020 року підприємством проведено видалення
аварійних дерев – 188 дерев / 195,2 м3, кронування – 56 дерев / 80,6 м3 та обрізку
сухого гілля – 861 дерево / 60,4 м3.
Дільницею озеленення КП СКГ з травня по жовтень місяці щорічно
проводиться робота щодо викосу трави як у міста (газони парків, скверів, вулиць,
проспектів та бульварів), так і травостою у приміській зоні та на міському кладовищі.

13
Здійснюються рейдові перевірки вище зазначених територій.
На території міського пляжу, з метою запобігання використання вогню у
непристосованих місцях, обладнано спеціалізований майданчик з мангалами для
забезпечення відпочинку населення міста з використанням відкритого вогню на
контрольованій території, під наглядом співробітників рятувального поста,
укомплектованого відповідним обладнанням, у тому числі вогнегасниками.
За 2020 рік на відкритих територіях та у природних екосистемах міста, без
врахування територій приєднаних Костянтинівської та Іванівської селищних рад,
виникло 4 пожежі (що становить 13,8% від загальної кількості пожеж за рік).
На всі випадки загорянь виїжджають підрозділи ГУ ДСНС для гасіння пожеж
та їх оформлення згідно з вимогами чинного законодавства, що обумовлює витрати
паливно-мастильних матеріалів та резерву техніки. Побічний збиток кожного виїзду
пожежного автомобілю для держави у 2021 році коштує 58,100 тис. грн.
Об’єктивними причинами, що спричинили таку ситуацію стали не тільки аномальний
температурний режим, але і невиконання заходів запобігання виникненню пожеж.
Основними причинами пожеж у природних екосистемах залишаються необережне
поводження з вогнем населення та випалювання залишків рослинності та сміття.
Як свідчить аналіз більшість пожеж виникає в тих місцях, де знаходяться
стихійні сміттєзвалища та поблизу автошляхів. Крім того актуальною стала проблема
пожеж, пов'язаних з горінням очерету на відкритих територіях в районі автодороги до
міського пляжу.
В основному, причинами даних пожеж є те, що місцеве населення навмисно
випалює очерет, навіть не контролюючи процес горіння.
За самовільне випалювання рослинності та її залишків передбачена
адміністративна відповідальність за ст. 77-1 КУпАП, у вигляді штрафу в розмірі від
10 до 20 неоподаткованих мінімумів громадян.
Єдиним контролюючим органом, що вповноважений вживати заходи
реагування, є державна екологічна інспекція.
Южноукраїнським міським сектором ГУ ДСНС забезпечується взаємодія з
підрозділами Державній екологічній інспекції у Миколаївській області та
комунальними підприємствами у межах їх повноважень щодо контролю за
дотриманням протипожежних вимог на території МТГ, у смугах відводу
автомобільних доріг і залізниці та посилити роботу щодо притягнення до
відповідальності осіб, які порушують законодавство та створюють умови для
виникнення надзвичайних подій.
Співробітниками міського сектору ГУ ДСНС та 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС з метою
запобігання виникнення лісових пожеж, згідно з вимогами вищевказаних
розпорядчих документів проводяться рейдові перевірки зазначених територій.
Найхарактернішими проблемними питаннями щодо протидії пожежам у
природних екосистемах залишаються:
- низький рівень взаємодії між органами місцевої влади та керівниками
підприємств з питань недопущення випалювання населенням стерні, сухостою та
побутових відходів;
- недосконала організація роз’яснювальної роботи серед населення про
дотримання вимог пожежної безпеки через засоби масової інформації.
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З метою недопущення самовільного випалювання населенням рослинності та
сміття, виникнення пожеж лісових насаджень, парків, лісосмуг на територіях
природно-заповідного фонду, зменшення кількості пожеж на відкритих територіях,
запобігання їх розповсюдженню на населені пункти, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Южноукраїнського міського сектора ДСНС України у
Миколаївській області із розглянутого питання прийняти до відома.
2. Керівникам виконавчих органів та апарату міської ради, її виконавчого
комітету, спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ,
підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми власності та
відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та компетенції, забезпечити
виконання у повному обсязі вимог та заходів, передбачених розпорядженням голови
облдержадміністрації від 30 липня 2020 року №306-р «Про забезпечення охорони
лісів та природних комплексів області від пожеж».
3. Южноукраїнському міському сектору ГУ ДСНС України у Миколаївській
області (Братанчук):
3.1. Розробити, погодити та затвердити графіки спільних рейдових перевірок
пожежної безпеки у природних екосистемах та поведінки на воді у прибережній зоні
міста, залучивши співробітників УНС ВПО, територіального підрозділу Національної
поліції, комунальних підприємств міста, ЗМІ та громадських формувань.
Термін: до 10.05.2021
3.2. спільно з управлінням екології, охорони навколишнього середовища
міської ради (Майстренко), відділенням поліції №3 (м. Южноукраїнськ)
Вознесенського районного управління поліції ГУ НПУ в Миколаївській області
(Прокудін), громадськими формуваннями з охорони правопорядку вжити заходів
щодо охорони і захисту лісопаркової та рекреаційних зон міста, профілактики та
ліквідації пожеж, сміттєзвалищ в межах адміністративної території міської
територіальної громади, недопущенню спалення сухого травостою на смугах
відчуження автомобільних та залізничних доріг, ліній електромереж, які прилягають
до лісових насаджень.
Термін: у пожежонебезпечний весняно-літній період
3.3. Зобов’язати керівників підприємств і організацій, що мають у постійному
користуванні землі лісопаркової зони міста, в 10-денний термін провести необхідний
комплекс робіт протипожежної профілактики, розробити та затвердити комплексні
плани організаційних, інженерно-технічних заходів щодо посилення протипожежної
охорони, встановити інформаційні попереджувальні знаки.
Термін: до 10.05.2021
3.4. Зобов’язати комунальні структури міста та доручити керівникам міських
підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчого
підпорядкування, вжити заходів щодо розчищення від сухої трави та чагарників
виробничої та прилеглої до неї територій, поновлення у встановлених місцях
захисних мінералізованих смуг для запобігання розповсюдження вогню.
Термін: постійно
3.5.
районного
поліпшити
зоні та на

Спільно з відділенням поліції №3 (м. Южноукраїнськ) Вознесенського
управління поліції ГУ НПУ в Миколаївській області (Прокудін),
роботу із встановлення осіб, винних у виникненні пожеж у лісопарковій
узбережжі ріки Південний Буг у межах адміністративної території міської
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територіальної громади і притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного
законодавства.
Термін: у зареєстрованих випадках
3.6. Спільно з УНС ВПО (Колесников), управлінням екології, охорони
навколишнього середовища міської ради (Майстренко), та відділом звернень
громадян, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату міської
ради та її виконавчого комітету (Сафронова) через засоби масової інформації
проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо недопущення пожеж під час
перебування в лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, сільгоспугіддях,
присадибних ділянках та недопущення спалювання сухої рослинності, сміття.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду.
3.7. Спільно з УНС ВПО (Колесников) та відділом звернень громадян, зв’язків
з громадськістю та засобами масової інформації апарату міської ради та її
виконавчого комітету (Сафронова) Забезпечити своєчасне інформування населення
про встановлення високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки і
дотримання вимог пожежної безпеки в лісах.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 2021 року.
4. Управлінню екології, охорони навколишнього середовища міської ради
(Майстренко):
4.1. спільно з управлінням містобудування, архітектури та розвитку
інфраструктури (Погрібний) та відділом в Арбузинському районі Головного
управління Держгеокадастру у Миколаївській області (Панін) чітко визначити на
території міської територіальної громади закріплення ділянок за суб’єктами
господарювання – підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм
власності і відомчого
підпорядкування) для профілактики та попередження
виникнення на них загорянь, випалювання сухостою та побутових відходів та надати
відповідні приписи.
Термін: травень 2021 року
4.2. спільно з КП СКГ (Паламарчук) за поданням МС ГУ ДСНС (Братанчук)
при необхідності та у порядку, передбаченому чинним законодавством, підготувати
та надати на затвердження розпорядчий документ про заборону (обмеження) в'їзду до
лісових насаджень та узбережжя транспортних засобів у період високої пожежної
небезпеки.
Термін: за необхідності
5. КП СКГ (Паламарчук) забезпечити:
5.1. Виконання заходів щодо скошування трави, прибирання сміття і сухостою
у парковій зоні міста та на узбіччі автомобільних доріг (вулично-дорожньої мережі)
на закріплених територіях.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду.
5.2. Функціонування обладнаного відкритого майданчика для розведення
вогню на міському пляжі та встановити інформаційні таблички щодо заборони
розведення багать у необладнаних місцях рекреаційної зони узбережжя річки.
Термін: протягом купального сезону 2021 року
6. Для підготовки аналітичних довідок про стан виконання заходів доручення
заступника голови облдержадміністрації від 24.03.2021 №26-д/з (додається) до
протокольного рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при ОДА від 23.03.2021 (протокол №11) для підготовки
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інформації до ГУ ДСНС України та міському голові – виконавцям надавати звіт про
стан роботи через УНС ВПО по мірі виконання у встановлені терміни.
Термін: щомісячно до 01 числа кожного наступного місяця
з травня по листопад 2021 року
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради О.А. Майбороду та заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради Горностая С.В.
5. Про затвердження додаткових заходів із роздільного збирання
побутових відходів, забезпечення техногенної, екологічної та пожежної безпеки
при поводженні з твердими побутовими відходами (ТПВ) на міському полігоні
ТПВ (згідно з планом роботи на 2021 рік).
(допов. Волчко Х.Д., с/доп. Колесников І.К.,
Майстренко Л.П., Паламарчук Л.В.)

Звалище твердих побутових відходів (ТПВ) міста Южноукраїнська розташоване
на відстані 3,5 км на південь від міста та в 2 км від річки Південний Буг. Загальна
площа об’єкта 5,5 га, у т.ч. ділянка складування – 3,8 га. В експлуатації з 1989 року,
передано місту 06.09.2001 за рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської
ради №252 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Южноукраїнська житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури від ВП ЮУ
АЕС ДП НАЕК «Енергоатом».
Балансоутримувачем звалища ТПВ за рішенням міської ради від 16.05.2010
№1299 «Про передачу на баланс комунальних підприємств ЖКО, СКГ та ТВКГ
спецтехніки та обладнання від комунального підприємства «Південсервіс»» визначено
КП СКГ. Сумарне річне надходження відходів становило близько 14,5 тис. т.
Виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення від
01.03.2017 №58 «Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами на території міста Южноукраїнська», яким затверджено її
персональний склад та Положення про неї.
Питання забезпечення техногенної, екологічної та пожежної безпеки при
поводженні з твердими побутовими відходами на адміністративній території міста
розглядалось у плановому порядку на засіданні Комісії 30.04.2020 (протокол №09) .
За інформацією Южноукраїнського МС ГУ ДСНС (Братанчук) 12.09.2020 та
15.09.2020 мали місце виникнення пожеж на території полігон ТПВ КП «СКГ» на
площі до 1 га.
Лише завдяки швидкому реагуванню та оперативним діям особового складу
28-ї та 25-ї ДПРЧ ГУ ДСНС вдалося не допустити розповсюдження пожеж на значну
територію полігону та прилеглу лісосмугу.
Міський сектор ГУ ДСНС пропонує виконати на об’єкті ряд протипожежних
заходів, в першу чергу:
- улаштувати по периметру території огорожі для недопущення потрапляння
сторонніх осіб;
- забезпечити об’єкт зовнішнім протипожежним водопостачанням;
- встановити пожежні щити з комплектом первинних засобів пожежогасіння;
- призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку з визначенням їхніх
обов’язків;
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- забезпечити об’єкт важкою технікою для проведення технологічного процесу
складування та ліквідації пожеж;
- розглянути питання створення ДПД та цілодобового чергування водійського
складу пристосованої техніки протягом пожежонебезпечного періоду тощо.
Рішенням 4-ї та 9-ї сесії 8-го скликання міської ради від 22.12.2020 №62 (із
змінами згідно рішення від 25.02.2021 №251) «Про затвердження бюджету
Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік» на виконання заходів
міської «Програма поводження з твердими побутовими відходами на території міста
Южноукраїнська на 2021 - 2030 роки» виділено кошти у сумі 150,0 тис. грн.
(впорядкування (планування) ґрунту на діючому полігоні ТПВ для утилізації
органічних відходів – 100,0 тис. грн. (одержувач бюджетних коштів – КП СКГ).
Враховуючи викладене, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповіді посадових осіб із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити КП СКГ (Паламарчук):
2.1. Розробити на 2021 рік Перспективний план заходів щодо покращення
організації роботи у сфері поводження з відходами на полігоні ТПВ і та спільно з МС
ГУ ДСНС (Братанчук) відкоригувати план реагування щодо ліквідації можливих
надзвичайних подій і ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж на полігоні ТПВ.
Термін: до 15.05.2021
2.2. Забезпечити експлуатацію полігону ТПВ у відповідності до вимог
«Правил експлуатації полігонів побутових відходів», затверджених наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010
№435.
Термін: на весь період експлуатації полігону (сміттєзвалища)
2.3. Проаналізувати виділення коштів в місцевому бюджеті на 2021 рік на
першочергові заходи щодо вирішення питань в сфері поводження з твердими
побутовими відходами та надати додатковий бюджетний запит (за необхідності).
Термін: до 01.06.2020
2.4. Продовжити роботу щодо упорядкування діючого полігону з реконструкції
під'їзних шляхів, водопостачання, освітлення, створення санітарно-захисних зон з
висадженням природних зелених насаджень.
Термін: за окремим планом
2.5. Забезпечити постійний облік надходження відходів на полігони та
сміттєзвалища.
Термін: на весь період експлуатації полігону (сміттєзвалища)
2.6. Впровадити заходи з питань техногенної та пожежної безпеки, а саме:
- розробити (відкоригувати) документацію щодо відповідності діючому
законодавству з питань пожежної та техногенної безпеки (акти державної комісії про
прийняття об’єкту в експлуатацію, декларацію про відповідність матеріальнотехнічної бази вимогам пожежної безпеки);
- створити на об’єкті добровільне пожежне формування;
- передбачити кругові проїзди із дорожнім покриттям, придатним для
використання у будь-яку пору року;
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- забезпечити територію та приміщення об’єкту зовнішнім протипожежним
водопостачанням та первинними засобами пожежогасіння.
Термін: до 01.06.2021
2.7. Забезпечити необхідний виробничий контроль за вмістом токсичних
речовин на об’єктах навколишнього середовища у відповідності до вимог «Правил
експлуатації полігонів побутових відходів», затверджених наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України №435 від 01.12.2010 шляхом
укладання угод з акредитованими лабораторіями.
Термін: на весь період експлуатації полігону (сміттєзвалища)
2.8. Створити «гарячі лінії» щодо можливості надання населенням інформації
про несанкціоновані та неконтрольовані звалища на території міста та анонсувати їх
номера через засоби масової інформації.
Термін: до 01.05.2021
2.9. Здійснити заходи з ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих
звалищ твердих побутових відходів на території міста та за її межами.
Термін: постійно
2.10. Продовжити заходи з впровадження роздільного збирання сміття, у тому
числі небезпечних відходів, у складі твердих побутових відходів з оновленням і
розвитком контейнерного парку для збирання відходів та надати пропозиції щодо:
- необхідної потужності та вартості сортувальної лінії для сортування твердих
побутових відходів;
- питання спорудження окремого ангару для встановлення сортувальної лінії;
- монтажу та налагодження роботи пресувального обладнання для переробки
пластикової тари;
Термін: протягом 2021 року
2.11. Продовжити (погодити) термін дії паспорту полігону та розробити
техніко-економічне обґрунтування проекту рекультивації його території.
Термін: до завершення попереднього терміну
3. Зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від
форм власності та відомчого підпорядкування:
- забезпечити повний збір та своєчасне видалення побутових відходів;
- організувати постійний контроль за місцями складування та тимчасового
зберігання побутових відходів з метою попередження негативного впливу на
навколишнє природне середовище та здоров’я людей.
Термін: постійно
4. Доручити ДІМГ (Волчко):
4.1. Залучити до обговорення питань покращення стану експлуатації наявного
полігону побутових відходів, залучення коштів для створення нових суспільні
організації, товариства, добровільні об’єднання громадян, які створені та діють на
міста;
Термін: до 01.12.2021
4.2. Спільно з КП ЖЕО (Гульман) та КП СКГ (Паламарчук) продовжити
заходи щодо роздільного збору, додаткового сортування, тимчасового зберігання та
послідуючої переробки (утилізації) неорганічних твердих побутових відходів,
надавши (при необхідності) пропозиції щодо покращення їх цього напрямку роботи;
Термін: до 01.07.2021
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4.3. Спільно з КП ЖЕО (Гульман), КП СКГ (Паламарчук), УО (Сінчук),
міськими курсами ЦЗ (Чулков) через засоби масової інформації, на заняттях в
дошкільних, інших навчальних закладах, підприємствах, установах, організаціях
організувати і постійно проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу щодо
роз’яснення порядку поводження з побутовими відходами.
Термін: постійно
5. Інформацію щодо проведених заходів надати до Комісії через УНС ВПО.
Термін: до 15.12.2021
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради О.А. Майбороду та заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради Горностая С.В.
6. Про заходи з утилізації небезпечних, шкідливих та токсичних побутових
відходів (електричних батарейок, препаратів та приладів із вмістом ртуті та
інших небезпечних інгредієнтів), а також мінеральних добрив, отрутохімікатів,
пестицидів, інших екологічно небезпечних речовин суб’єктами господарювання
агропромислового комплексу та садових товариств міської територіальної
громади.
(допов. Майстренко Л.П., с/доп. Колесников І.К., Волчко Х.Д.,
Гульман З.С., Паламарчук Л.В., Паталашенко Т.В., Якуніна Л.В.)

З метою безпечного поводження з побутовими відходами та для забезпечення
роздільного сортування сміття за видами на прибудинкових територіях 1-го, 2-го та
4-го мікрорайонів встановлені модулі для роздільного сортування побутових відходів.
В приміщеннях модулів для сортування ТПВ встановлені ємкості для складування
окремих видів відходів (відпрацьованих люмінесцентних ламп та приладів, що
містять ртуть; відпрацьованих акумуляторних батарей та інших джерел живлення).
Над кожною ємкістю встановлено покажчик з найменуванням виду відходів.
Мешканці прилеглих житлових будинків міста при наявності в них вказаних видів
відходів мають можливість залишити їх у відповідній ємкості.
Небезпечні відходи з модулів сортування ТПВ вивозяться на територію бази
КП ЖЕО та тимчасово зберігаються у спеціально відведених згідно вимог чинного
законодавства місцях:
- відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть – в
картонній упаковці у герметично закритому металевому ящику, розміщеному в
окремому металевому вагончику з обмеженим доступом персоналу;
- відпрацьовані акумуляторні батареї та інші види аналогічних джерел
живлення – зберігаються у закритій ємкості у складському приміщенні з обмеженим
доступом персоналу.
КП ЖЕО наразі укладено договір з підприємством ТОВ «УТІЛІС ІННОТЕХ»
для здійснення комплексного обслуговування по виконанню операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами, у відповідності до якого зібрані небезпечні
відходи щоквартально передаються спеціалізованому підприємству для подальшої
утилізації.
Комунальне підприємство виходить з пропозицією щодо пошуку та залучення
до співпраці із зазначених питань ліцензованої організації, яка спеціалізується на
діяльності з питань зберігання та утилізації небезпечних, шкідливих та токсичних
побутових відходів.
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На підставі вищевикладеного,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. . Доручити ДІМГ (Волчко):
2.1. Залучити до обговорення питань покращення стану утилізації
небезпечних, шкідливих та токсичних побутових відходів (електричних батарейок,
препаратів та приладів із вмістом ртуті та інших небезпечних інгредієнтів), а також
мінеральних добрив, отрутохімікатів, пестицидів, інших екологічно небезпечних
речовин суб’єктами господарювання агропромислового комплексу та садових
товариств міської територіальної громади, залучення коштів для впровадження нових
технологій та додаткових заходів суспільні організації, товариства, добровільні
об’єднання громадян, тощо;
Термін: до 01.06.2021
2.2. Спільно з УЕ ОНС ЗВ (Майстренко) за результатами обговорень надати
пропозиції щодо внесення до Програми поводження з твердими побутовими
відходами на території Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 2030 роки (затвердженої рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської
ради №05 від 20.01.2021) та Програми охорони довкілля та раціонального
природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025
роки (затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради №61 від 22.12.2020)
додаткових розділів (заходів) з фінансового забезпечення вище зазначених питань.
Термін: до 01.07.2021
2.3. Спільно з КП ЖЕО (Гульман) та КП СКГ (Паламарчук) забезпечити
виконання заходів щодо збору, тимчасового зберігання та укладення угод зі
спеціалізованими підприємствами для передачі на утилізацію небезпечних відходів,
які містять ртуть, важкі метали, токсичні речовини тощо (вимірювальні прилади,
батарейки, акумулятори та інше) та надати (при необхідності) пропозиції щодо
покращення їх утилізації;
Термін: до 01.07.2021
2.4. Спільно з КП ЖЕО (Гульман), КП СКГ (Паламарчук), УО (Сінчук),
міськими курсами ЦЗ (Чулков) через засоби масової інформації, на заняттях в
дошкільних, інших навчальних закладах, підприємствах, установах, організаціях
організувати і постійно проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу щодо
роз’яснення порядку поводження з небезпечними побутовими відходами.
Термін: постійно
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.А. Майбороду.
7. Про затвердження Переліку підкласів та груп надзвичайних ситуацій,
виникнення яких можливе на адміністративній території Южноукраїнської
міської територіальної громади (згідно з вимогами доручення заступника голови
Миколаївської обласної державної адміністрації від 24 лютого 2021 року №17-д/з).
(допов. Колесников І.К., с/доп. Братанчук О.В.)
Виходячи з аналізу та діючого Плану реагування на надзвичайні ситуації міста
Южноукраїнська, затвердженого міським головою 10.07.2020, на території міста,
враховуючи Національний класифікатор, можуть виникнути надзвичайні ситуації
техногенного, природного, соціального характеру ( додатку 3).
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Наразі проходить передача земельного та житлового фонду Костянтинівського
і Іванівського старостинських округів (відповідно селище Костянтинівка і село Бузьке
та село Іванівка і село Панкратове). Уточнюються розміри та структура земельного
фонду зазначених округів.
Виходячи з аналізу факторів техногенного, природного, соціального
характеру, що мають місце на приєднаних територіях, існує необхідність додаткового
вивчення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій з наявністю на обслуговуваних
територіях об’єктів агрокомплексу та особистих приватних господарств, а також
наявність хімічно небезпечного об’єкта - ВОС-2 ВП ЮУ АЕС.
На підставі вищевикладеного,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Схвалити та затвердити Перелік підкласів та груп надзвичайних ситуацій,
виникнення яких є ймовірним на адміністративній території Южноукраїнської міської
територіальної громади, (далі – Перелік, додаток 3).
3. Керівникам Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області, 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 та напрямків діяльності, додатково
вивчити вищезазначений Перелік та (при наявності) надати пропозиції щодо його
коригування (додаткового внесення змін та доповнень) та перезатвердження діючого
Переліку.
Термін: - до 01.07.2021
4. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников) відповідно до затвердженого
Переліку розробити (відкоригувати) додатки до Плану дій органів управління та сил
цивільного захисту у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації відповідного
рівня.
Термін: - до 01.08.2021
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.А. Майбороду.
8. Про виконання заходів з усунення недоліків, виявлених у ході
проведення Головним управлінням ДСНС у Миколаївській області у період 2527 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» (згідно з
планом роботи на 2021 рік та дорученням заступника голови ОДА від 26.02.2021
№18-д/з).
(допов. Братанчук О.В., с/доп. Колесников І.К.)
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На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №
443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту» та від 26 червня 2013 року № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях» та Плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік,
затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 05 лютого 2019 року № 29-р, 25-27 вересня поточного року на базі м.
Южноукраїнська проведено багатоступеневе командно-штабне навчання (далі навчання) за темою: «Дії органів управління та сил цивільного захисту
Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Миколаївської області з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру».
Результати перевірки оформлені відповідним актом, на основі відомості
виявлених зауважень (порушень) розроблено, погоджено та 21.10.2019 затверджено
міським головою План усунення недоліків, виявлених у 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.
Затверджений План терміново направлено в адресу виконавців
використання в роботі та своєчасного і якісного виконання заходів.

для

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від
16.10.2019 № 4999/0/05-60/3-19, п.1 акту комплексної перевірки та оцінки діяльності
Южноукраїнської міської ради щодо виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту від 27
вересня 2019 року інформації по виконанню плану усунення недоліків, виявлених в
ході контрольної перевірки 25-27 вересня 2019 року та в ході проведення командноштабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 25-27 вересня
2019 року щомісячно до ГУ ДСНС надаються аналітичні довідки про виконання.
На підставі вищевикладеного,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповіді начальника МС ГУ ДСНС Братанчука О.В. та начальника УНС
ВПО Колесникова І.К. про виконання заходів Плану усунення недоліків, виявлених у
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
взяти до відома.
2. 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 виконання вимог доручення заступника голови
Миколаївської обласної державної адміністрації від 26.02.2021 №18-д/з щодо
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
(додається).

23
3. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников) спільно з міським сектором
ГУ ДСНС (Братанчук) на виконання вищезазначеного доручення, на основі
проведеного аналізу розробити та надати на затвердження розпорядження міського
голови з 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 аварійнорятувальних служб комісією ДСНС України..
Термін: - до 01.05.2021
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови
Комісії – першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Майбороду О.А.
9. Про стан міської автоматизованої системи централізованого
оповіщення (згідно рішення Южноукраїнської міської ради від 03.10.2019 №1701
«Про затвердження Перспективного плану розвитку міста Южноукраїнська на
2019-2021 роки» щодо модернізації (реконструкції) міської системи оповіщення).
(допов. Колесников І.К.)

В місті Южноукраїнську функціонує автоматизована система централізованого
оповіщення, до складу якої входять 4 централізовано керовані електросирени, 1
радіотрансляційний вузол (далі – РТВ) на 17 гучномовців, стійка циркулярного
виклику (СЦВ) на 80 абонентів. Додатково є можливість використання більш ніж 10,5
тис. грн. телефонних номерів та потужності мережі кабельного телебачення ДПТМ
«Квант».
Для підтримання працездатності системи оповіщення у грудні 2007 року
придбано 5 тис. м кабелю. При розробці проекту міської цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2018-2022 роки враховано необхідність реконструкції та розширення
міської системи оповіщення.
У 2013 році виділено кошти у сумі 15,0 тис. грн. та виконано поточний ремонт
ділянки звукової ланки системи оповіщення міста по проспекту Незалежності.
Розроблено технічні умови та проект розширення звукового фідера (кабельної мережі
гучномовного оповіщення міста).
На придбання та заміну гучномовців системи оповіщення у 2018 році
додатково виділено 25,0 тис. грн. Гучномовці придбано та у квітні 2018 року
підключено до мережі міста по проспекту Незалежності.
Додатково з серпня 2013 року введено в дію ланку оповіщення з мобільного
телефону та комп’ютера служби відповідальних чергових управління з питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради циркулярними СМС-повідомленнями керівництва міської ради
та її виконавчого комітету, членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради, міської евакуаційної
комісії та міського оперативного штабу.
Однак за своїми технічними характеристиками існуюча система вже фізично
та морально застаріла, відпрацювала встановлений ресурс експлуатації (понад 25
років), ремонтні комплекти та запасні частини використано повністю. Так як система
вже знята з виробництва, ремонтн і комплекти блоків та пультів системи відсутні.
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Підвищується кількість обладнання, яке не підлягає ремонту, а підтримка обладнання,
що знаходиться в експлуатації, потребує з кожним роком все більших витрат.
Міська система оповіщення на даний час не дозволяє виконувати функції
згідно останніх вимог законодавчої бази, а саме:
 щомісяця кілька разів виходить з ладу той чи інший пристрій. З пульта
управління відповідального чергового в 2020 році через несправність більше 10 разів
не доведено інформацію для населення міста в режимі мікрофона. В 2021 році
зареєстровано вже 4 таких випадки. За аналогічний період маємо 7 фактів збоїв
трансляції щоденної інформації з комп'ютера на вуличні гучномовці про дотримання
карантинних заходів, пов'язаних з пандемією короно-віруса.
 оперативність проходження сигналу оповіщення до керівного складу ОТГ,
керівників підприємств, установ, організацій та служб цивільного захисту при
віддаленні абонента від службового телефону особливо в неробочий і нічний час,
враховуючи ситуацію з відключенням більшістю керівниками стаціонарних домашніх
телефонів;
 довести службову інформацію, що стосується виключно керівного складу
міста, комісії ТЕБ та НС, евакокомісії;
 відсутня можливість роздільної передачі сигналу для окремого
інформування та збору комісії з питань ТЕБ та НС, евакокомісії міста, керівного
складу міста тощо через СЦВ ;
 в заздалегідь підготовлених речових текстах оповіщення неможливо
відкоригувати інформацію про місце, час виникнення позаштатної надзвичайної
ситуації;
 можливість (при необхідності) оперативно міняти склад груп
оповіщення, не витрачаючи при цьому кошти (вартість підключення одного
службового або домашнього телефону керівника на стійку СЦВ складає 120
грн.);
 відсутня можливість оперативної перевірки (контролю) отримання
сигналу безпосередньо абонентом;
 відсутня можливість оповіщення населення через засоби масової
інформації.
 ПАТ «Укртелеком» з 1 лютого 2020 року припинив надавати послуги
трансляції проводовим радіо;
 через гучномовці здійснюється оповіщення населення міста, яке проживає
по проспекту Незалежності;
 взагалі відсутня система оповіщення населення селища Костянтинівка, сіл
Іванівка, Панкратове та Бугське, які входять до складу новоствореної міської
територіальної громади.
На об’єктах ВП «Южно-Українська АЕС» створена та успішно функціонує
сучасна система оповіщення.
Відповідно до п. 12, 13 «Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного
захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017
№733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного
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захисту» система оповіщення ВП ЮУ АЕС повинна забезпечити оповіщення
населення міста-супутника атомної електростанції та оповіщення відповідних
оперативно-чергових (чергових) служб місцевих органів виконавчої влади (органів
місцевого самоврядування), територіальних органів ДСНС та Національної поліції
через міську систему оповіщення. На даний час це технічно майже не можливо.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №43-р схвалено
Концепцію розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Метою Концепції є
визначення напрямів розвитку та технічної модернізації системи оповіщення шляхом
оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх
інформаційно-телекомунікаційних технологій, що забезпечить гарантоване і
своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління і сил
цивільного захисту, підприємств, установ, організацій та населення.
Реалізацію Концепції передбачено здійснити двома етапами протягом 20192023 років. На першому етапі (2019 рік) передбачено розроблення та затвердження
нормативно-технічної документації щодо функціонування та впровадження
автоматизованих систем централізованого оповіщення. На другому етапі (2019-2023
роки) передбачено здійснення практичних заходів з розбудови, реконструкції та
технічної
модернізації
загальнодержавної,
територіальних
та
місцевих
автоматизованих систем централізованого оповіщення.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018
року №488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції та технічної
модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій» управлінням з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради було
розроблене та надане для вивчення до ПП «Бізнес Сфера» (м. Миколаїв) технічне
завдання на проведення реконструкції автоматизованої системи централізованого
оповіщення міста.
Згідно рішення Южноукраїнської міської ради від 03.10.2019 № 1701 «Про
затвердження Перспективного плану розвитку міста Южноукраїнська на 2019-2021
роки», на модернізацію (реконструкцію) міської системи оповіщення, прийнято
рішення про виділення коштів в розмірі 4 019,2 тис. грн. (на 2019 рік – 130,0 тис. грн.,
на 2020 рік –
3 889,0 тис. грн.).
Проект реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення
міста було узгоджено з ГУ ДСНС у Миколаївській області. На розроблену проектну
документацію складено позитивний експертний звіт №604-19Д від 09.12.2019
року ТОВ «Експертиза ЗО» (м. Дніпро).
На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,
постанови КМУ від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження», до Міністерства енергетики та захисту довкілля України за вих.
№17/02-34/959 від 18.03.2020 року надана інформації щодо переліку об’єктів та
заходів, які планується фінансувати за рахунок коштів зазначеної субвенції у 2020
році – матеріали на реалізацію проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої
системи централізованого оповіщення міста Южноукраїнська Миколаївської області»
на загальну вартість 3 784,193 тис. грн.
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Згідно наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження переліку
об’єктів, що фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам та фінансування заходів соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» від 30.09.2020
№625 виділено кошти на нове будівництво місцевої автоматизованої системи
централізованого оповіщення м. Южноукраїнськ в розмірі 3 654,425 тис. грн.
Здійснено заходи з підготовки до проведення тендеру.
За відсутністю пропозицій через обмежений термін виконання робіт тендер не
відбувся.
Виконання заходів впровадження автоматизованого комплексу оповіщення
дасть змогу:
 створити оптимальну і ефективну єдину системи оповіщення керівного
складу МТГ, комісії з питань ТЕБ і НС, комісії з питань евакуації (особливо при
віддаленні абонента від телефонних мереж);
 доведення сигналу оповіщення протягом 3-4 хв. до безпосередніх
виконавців спланованих заходів;
 забезпечити належний рівень безпеки життєдіяльності населення і захисту
територій, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру а також терористичного акту;
 підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту;
 подальшого розвитку системи на основі новітніх технологій;
 економію фінансових витрат.
На підставі вище викладеного, керуючись пп.6 п.«б» ч.1 ст.33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.2, 7 ч.2 ст.19 Кодексу
цивільного захисту України та п.3.1.10 Положення про комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради (затвердженого рішенням виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради від 19.02.2021 №45), КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников) у відповідності до вимог
рішення Южноукраїнської міської ради від 03.10.2019 №1701 «Про затвердження
Перспективного плану розвитку міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки» з питання
модернізації (реконструкції) міської системи оповіщення підготувати та надати
керівникам депутатських фракцій та головам профільних постійних депутатських
комісій міської ради листи-звернення щодо вирішення питань фінансування реалізації
проекту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого
оповіщення міста Южноукраїнська Миколаївської області».
Термін: - до 15.05.2021
3. Доручити Постійним комісіям міської ради з питань дотримання прав
людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння
депутатській діяльності, етики та регламенту (Устюшенко), а також з питань
планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій,
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регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва (Миронюк)
розглянути питання по виділенню коштів для фінансування проекту «Нове
будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста
Южноукраїнська Миколаївської області».
Термін: - до 30.05.2021
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради О.А. Майбороду.
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

- 24 чол.;

- проект отримали

- 23 чол.;

Результати голосування в цілому:
- присутні
- _21_ чол. (2 – дистанційно);
- за

- _23_ чол.;

- проти

- _0_ чол.;

- утримались

- _0_ чол.;

- відсутні

- _1_ чол.

Голова Комісії

В.В. Онуфрієнко

Відповідальний секретар Комісії

В.А. Єфанов

