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Про виконання доручення заступника
голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 21.04.2021
№ 29-д/з до рішення регіональної
Комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при Миколаївській ОДА
від 21.04.2021 (протокол №14)
З метою посилення захисту населення, забезпечення реалізації державної
політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру у весняно-літній період період, запобігання і
реагування на них, забезпечення готовності Южноукраїнської міської ланки ТП ЄДС
ЦЗ Миколаївської області до дій за призначенням, на виконання доручення
заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 21 квітня 2021
року №29-д/з до рішення регіональної Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній
адміністрації від 21.04.2021 (протокол №14), відповідно до п.7.2 додатку 2
«Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради», затвердженого
рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 19.02.2020 №45,
статті 14 Кодексу цивільного захисту України керуючись п. 19 ч. 4 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Д О Р У Ч А Ю:
1. 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, на виконання доручення заступника голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 21.04.2021 №29-д/з до рішення засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
Миколаївській ОДА від 21.04.2021 (питання 1-4 протоколу №14) забезпечити у
межах своєї компетенції та за напрямками діяльності безумовне виконання заходів,
передбачених вище зазначеними документами (додаються).
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2. Доручити Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Колесников):
2.1. Згідно вимог п.2 питання 1 протоколу №14 від 21.04.2021 забезпечити
неухильне виконання «Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних
об'єктах Миколаївської області в літній період», затвердженого розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2017 року № 449-р «Про
охорону життя людей на водних об’єктах Миколаївської області»;
2.2. Завершити роботу із затвердження проекту розпорядження міського
голови «Про організацію роботи по відкриттю купального сезону на міському пляжі
під час дії карантинних заходів у 2021 році».
3. Рекомендувати Южноукраїнському міському сектору ГУ ДСНС у
Миколаївській області (Братанчук) на виконання п.2.5 питання 1 протоколу №14 від
21.04.2021 здійснити перевірку місць масового відпочинку біля води .
4. Доручити Департаменту інфраструктури міського господарства міської ради
(Волчко) на виконання п.2 питання 2 протоколу №14 спільно з комунальним
підприємством «Служба комунального господарства» (Паламарчук), за сприяння
Южноукраїнського міського сектору ГУ ДСНС у Миколаївській області (Братанчук)
та Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради (Колесников) забезпечити виконання заходів техногенної,
екологічної та пожежної безпеки при поводженні з твердими побутовими відходами
на полігоні твердих побутових відходів на адміністративній території міської
територіальної громади.
5. Доручити комунальному підприємству «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство» (Миськів) на виконання п.5.1. питання 3 протоколу №14
спільно та за погодженням з керівництвом цеху цеху водопровідно-каналізаційного
господарства та теплових мереж ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК
«Енергоатом» (Ємельянов) та за сприяння Южноукраїнський міськрайонний відділ
лабораторних досліджень Державної установи «Миколаївський обласний
лабораторний центр МОЗ України» (Якуніна) забезпечити інформування
водокористувачів та населення про якісний стан водних ресурсів у разі їх різкого
погіршення.
6. Управлінню екології, охорони навколишнього середовища та земельних
відносин міської ради (Майстренко) на виконання заходів, передбачених п.2-4
питання 4 протоколу №14 від 21.04.2021 за участі Южноукраїнського міського
сектору ГУ ДСНС у Миколаївській області (Братанчук), Управління з питань
надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради
(Колесников) у межах своєї компетенції та за напрямками діяльності у випадку
звернення керівництва національного природного парку «Бузький Гард» сприяти у
вирішенні питання надання невідкладної допомоги, у тому числі за рахунок наявних
протипожежних сил і засобів, щодо забезпечення протипожежної безпеки та
оперативної ліквідації пожеж у разі їх виникнення.
7. Рекомендувати керівництву національного природного парку «Бузький
Гард» спільно з Южноукраїнським міським сектором ГУ ДСНС у Миколаївській
області (Братанчук) організувати та провести навчання (тренування) з метою
відпрацювання взаємодії сил цивільного захисту, лісокористувачів та інших суб’єктів
господарювання під час гасіння пожеж у природних екосистемах, організації системи
управління та порядку оповіщення і евакуації (при необхідності) населення.
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8. Безпосереднім виконавцям інформацію про виконання, щодо прийнятих
рішень та вжитих заходів надати через ініціаторів та у адреси, зазначені у
відповідних рішеннях регіональної Комісії від 21 квітня 2021 року (протокол №14 –
додається).
9. Інформацію про хід виконання даного доручення у встановлені терміни
надати Комісії через Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради у встановлені терміни по мірі виконання.
10. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Голова Комісії – міський голова

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку:
в. о. Начальника управління з питань надзвичайних ситуацій
та взаємодії з правоохоронними органами міської ради –
відповідальний секретар міської Комісії
______________________ В.А. Єфанов
(05136) 5-50-11

В.В. Онуфрієнко

