РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській облдержадміністрації

ПРОТОКОЛ № 14
чергового засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
облдержадміністрації
м. Миколаїв

21 квітня 2021 року

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови комісії,
заступник голови облдержадміністрації Кузьмін І.В.
ПРИСУТНІ: члени комісії (за окремим списком)
ЗАПРОШЕНІ: (за окремим списком)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про хід виконання розпорядження голови Миколаївської
облдержадміністрації від 13 листопада 2017 року № 449-р "Про охорону
життя людей на водних об’єктах Миколаївської області".
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,

1.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Інформацію взяти до відома.

2. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським,
селищним, сільським головам:
2.1. В райдержадміністраціях та територіальних громадах, в яких прийняті
рішення про заборону купання, переглянути відповідні рішення з урахуванням
традиційних місць, на яких щорічно здійснюється відпочинок людей на воді;
Строк: до 30 квітня 2021 року.
2.2. Забезпечити неухильне виконання "Плану заходів щодо запобігання
загибелі людей на водних об'єктах Миколаївської області в літній період",
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 13 листопада
2017 року № 449-р;
Строк: відповідно до термінів,
визначених планом.
2.3. Визначити та забезпечити обладнання місць масового відпочинку людей
на водних об’єктах та вжити дієвих заходів щодо підготовки до літнього
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оздоровчого сезону 2021 року відповідно до Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України;
Строк: до 07 травня 2021 року.
2.4. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій питання щодо стану дотримання
вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України та визначити
заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах у літньому
сезоні 2021 року;
Строк: до 15 травня 2021 року.
2.5. Утворити комісії з перевірки готовності водних об’єктів до купального
сезону 2021 року та разом з керівниками підприємств та організацій, комісійно, із
запрошенням представників зацікавлених установ, організувати проведення
обстежень місць масового відпочинку на водних об’єктах з метою встановлення
фактичної наявності рятувальних постів та визначення якості їх функціонування
зі складанням відповідних актів;
Строк: до 01 червня 2021 року.
2.6. Забезпечити розроблення місцевих програм рятування людей на воді у
2021 році та встановити контроль за їх виконанням (фінансуванням);
Строк: до початку купального
сезону 2021 року.
2.7. Попередити керівників оздоровчих закладів та власників водних об’єктів
щодо заборони використання об’єктів з виробничою, оздоровчою чи спортивною
метою або для відпочинку громадян у межах закріпленої в установленому
місцевими державними адміністраціями або виконавчими комітетами місцевих
рад порядку ділянки водної поверхні чи прибережної частини моря, які не
обладнано відповідно до вимог чинного законодавства;
Строк: до 21 травня 2021 року.
2.8. Забезпечити належну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення через засоби масової інформації щодо необхідності дотримання правил
безпеки під час перебування на водних об’єктах.
Строк: протягом купального
сезону 2021 року.
3. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським,
селищним, сільським головам, які експлуатують водні об’єкти, укласти угоди на
постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування з аварійнорятувальними службами, які пройшли атестацію у встановленому порядку.
Строк: до початку купального
сезону 2021 року.
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4. Рекомендувати головам Інгульської, Софіївської, Вільнозапорізької
сільських громад та Новобузької міської громади Баштанського району, головам
Веселинівської, Олександрівської селищних громад та Вознесенської міської
громади Вознесенського району, головам Воскресенської, Первомайської,
Ольшанської селищних громад та Галицинівської, Мішково-Погорілівської,
Шевченківської,
Нечаянської,
Веснянської,
Радсадівської,
Степівської,
Чорноморської сільських громад Миколаївського району, головам Врадіївської та
Кривоозерської селищних громад Первомайського району невідкладно вжити
заходів щодо визначення всіх місць масового відпочинку населення на водних
об’єктах області відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
06 березня 2002 року № 264 "Про затвердження Порядку обліку місць масового
відпочинку населення на водних об’єктах". Копії прийнятих рішень надати до
Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Строк: до 30 квітня 2021 року.
5. Інформацію про виконання рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
і
надзвичайних
ситуацій
при
облдержадміністрації із зазначеного питання надати до Головного управління
ДСНС України у Миколаївській області.
Строк: до 05 червня 2021 року
та до 25 серпня 2021 року.
6. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації щодо
розглянутого питання покласти на Головне управління ДСНС України у
Миколаївській області (Грицаєнка), якому узагальнену інформацію про хід його
виконання надати до комісії через управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації.
Строк: до 25 вересня 2021 року.
2. Про забезпечення техногенної, екологічної та пожежної безпеки при
поводженні з твердими побутовими відходами на полігонах, сміттєзвалищах
на території Миколаївської області.
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,

1.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Інформацію взяти до відома.

2. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським,
селищним, сільським головам:
2.1. Забезпечити експлуатацію полігонів та сміттєзвалищ у відповідності до
вимог "Правила експлуатації полігонів побутових відходів", затверджених
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від
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01 грудня 2010 року № 435, та не допустити виникнення загорянь побутових
відходів, особливо у пожежонебезпечний період;
Строк: на весь період експлуатації
полігону (сміттєзвалища).
2.2. Передбачити в місцевих бюджетах на 2021 рік кошти на першочергові
заходи щодо вирішення питань у сфері поводження з твердими побутовими
відходами в населених пунктах області та забезпечення їх пожежної безпеки;
Строк: до 20 травня 2021 року.
2.3. Продовжити роботу щодо упорядкування діючих сміттєзвалищ з
облаштуванням під'їзних шляхів, водопостачання, освітлення, та створення
санітарно-захисних зон з висадженням природних зелених насаджень;
Строк: до 20 травня 2021 року
та протягом 2021 року.
2.4. Зобов’язати балансоутримачів полігонів твердих побутових відходів:
- вести постійний облік надходження відходів на полігони та сміттєзвалища;
- запровадити заходи з питань техногенної та пожежної безпеки полігонів,
сміттєзвалищ та інших місць складування твердих побутових відходів;
- створити необхідний запас ґрунту та інших сипучих матеріалів для
пошарової засипки сміття;
- розглянути необхідність укладання договорів з підрозділами Головного
управління ДСНС України у Миколаївській області на гасіння можливих пожеж
на полігонах твердих побутових відходів;
Строк: до 20 травня 2021 року.
2.5. Забезпечити невідкладне вжиття заходів щодо ліквідації можливих
пожеж на полігонах, сміттєзвалища та інших місцях складування твердих
побутових відходів;
Строк: протягом 2021 року.
2.6. Інформацію щодо прийнятих рішень та вжитих заходів надавати до
регіональної комісії через управління житлово-комунального господарства
облдержадміністрації на електронну адресу: gkh@mk.gov.ua
Строк: щомісяця, до 10 числа кожного
наступного місяця, з травня
по грудень 2021 року.
3. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації щодо
розглянутого питання покласти на управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації (Гладкова), якому узагальнену інформацію
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про хід його виконання надати до комісії через управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації.
Строк: до 20 грудня 2021 року.
3. Про забезпечення потреб населення та галузей економіки
Миколаївської області водними ресурсами у разі настання маловоддя.
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,

1.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Інформацію взяти до відома.

2. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській
області (Румику), Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу
(Миколаївська та Одеська області) (Мартиченку), міським, селищним, сільським
головам, доручити головам райдержадміністрацій у межах компетенції
забезпечити неухильне дотримання встановлених режимів роботи водосховищ і
водогосподарських систем та у разі настання маловоддя вжити заходів до
ощадливого і раціонального використання водних ресурсів.
Строк: протягом 2021 року.
3. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській
області (Румику) у разі погіршення гідрометеорологічної ситуації (зниження
водності, настання маловоддя) звернутися до Басейнового управління водних
ресурсів річки Південний Буг щодо необхідності проведення позачергових
засідань Міжвідомчої комісії для оперативного коригування режимів роботи
водосховищ та водогосподарських систем з урахуванням прогнозу водності,
а також у разі необхідності надати пропозиції Сектору Держводагентства України
у Миколаївській області щодо обмеження прав водокористувачів або зміни умов
водокористування відповідно до статті 45 Водного кодексу України.
Строк: протягом 2021 року.
4. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській
області (Румику), Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Миколаївській області (Мельникову), Державній установі «Миколаївський
обласний лабораторний центр МОЗ України» (Клочку) та доручити управлінню
екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Мацу) у межах компетенції
забезпечити моніторинг вод у місцях питних водозаборів та у разі погіршення
ситуації інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування.
Строк: протягом 2021 року.
5. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським,
селищним, сільським головам:
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5.1. Забезпечити інформування водокористувачів та населення про якісний
стан водних ресурсів у разі їх різкого погіршення;
Строк: протягом 2021 року.
5.2. Розробити технологічні схеми роботи водозабірних споруд питних
водозаборів в умовах низької водності.
Строк: до 22 травня 2021 року.
6. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації щодо
розглянутого питання покласти на Регіональний офіс водних ресурсів у
Миколаївській області (Румика), якому узагальнену інформацію про хід його
виконання надати до комісії через управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації.
Строк: до 05 червня 2021 року.
4. Про додаткові заходи щодо запобігання та протидії пожежам у
природних екосистемах Миколаївської області в пожежонебезпечний
період 2021 року.
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на виконання
рішень
протоколу
селекторної
наради
з
питань
підготовки
до
пожежонебезпечного періоду 2021 року, проведеної Міністерством захисту
довкілля та природних ресурсів України 02 квітня 2021 року,

1.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Інформацію взяти до відома.

2. Доручити головам райдержадміністрацій:
2.1. Спільно з територіальними підрозділами Головного управління ДСНС
України у Миколаївській області за участю органів місцевого самоврядування
провести комісійні перевірки протипожежного захисту населених пунктів,
котеджних містечок, дачних і садових товариств та інших об’єктів, розташованих
у лісових масивах та тих, що прилягають до них, з метою визначення стану
виконання завдань, визначених пунктом 2 протоколу №11 позачергового
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від 23 березня 2021 року.
За результатами перевірок вручити керівникам територіальних громад акти з
переліком заходів, які необхідно вжити, та встановити жорсткий контроль за їх
реалізацією;
Строк: до 15 травня 2021 року.
2.2.
Інформацію щодо вжитих заходів надати до регіональної комісії через
управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на електронну
адресу: ecolog@mk.gov.ua.
Строк: до 12.00 17 травня 2021 року.

7

3. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським,
селищним, сільським головам, постійним лісокористувачам державної форми
власності та іншим постійним лісокористувачам комунальної форми власності, на
території яких та території, що прилягають до них, розташовані об’єкти
природно-заповідного фонду, у межах компетенції у випадку звернення з боку
дирекцій національних природних парків, заповідників загальнодержавного
значення, об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення забезпечити
надання їм невідкладної допомоги, у тому числі за рахунок наявних
протипожежних сил і засобів, щодо забезпечення протипожежної безпеки та
оперативної ліквідації пожеж у разі їх виникнення.
Строк: протягом пожежонебезпечного
періоду 2021 року.
4. Рекомендувати керівництву природного заповідника "Єланецький степ",
національних природних парків "Білобережжя Святослава" та "Бузький Гард",
регіональних ландшафтних парків "Кінбурнська коса", "Приінгульський",
"Гранітно-степове Побужжя", "Тилігульський", Миколаївському обласному
управлінню лісового та мисливського господарства (Маросі) та іншим постійним
лісокористувачам комунальної форми власності у межах компетенції та за участю
органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані об’єкти
природно-заповідного фонду, лісові масиви та що прилягають до них:
4.1. Спільно з територіальними підрозділами Головного управління ДСНС
України у Миколаївській області провести навчання (тренування) з метою
відпрацювання взаємодії сил цивільного захисту, лісокористувачів та інших
суб’єктів господарювання під час гасіння пожеж у приодних екосистемах,
організації системи управління та порядку оповіщення і евакуації населення;
Строк: до 15 травня 2021 року.
4.2. Провести перевірки лісових пожежних станцій та інших протипожежних
формувань і визначити стан їх готовності, справжність пожежної та пристосованої
для цілей пожежогасіння техніки (обладнання), укомплектованість персоналом,
забезпеченість засобами пожежогасіння (ранцеві вогнегасники, шанцевий
інструмент, хлопавки тощо), засобами зв’язку та спеціальним захисним одягом;
Строк: до 30 квітня 2021 року.
4.3.
Інформацію щодо вжитих заходів надати до регіональної комісії через
управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на електронну
адресу: ecolog@mk.gov.ua.
Строк: до 12.00 17 травня 2021 року.
5. Рекомендувати Миколаївському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства (Маросі) надавати дієву допомогу у здійсненні
протипожежних заходів установам природно-заповідного фонду, які межують з
лісогосподарськими підприємствами, що належать до сфери управління

8

9

