УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Дружби народів 48, м. Южноукраїнськ 55000 тел. 5-55-65 тел/факс 5-60-00 E-mail: yuzhvk@gmail.com
_ 26 _ .05.2021

№

на №

від

17 / 02-34 / _ 1653_

Керівникам:
- ВП ЮУ АЕС
- МС ГУ ДСНС
- Старостинських округів
- УМСК ЮМР
- Міських курсів ЦЗ
- Міської лікарні ветмедицини
Членам комісії (за списком)

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

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №6 позачергового засідання комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради
від 26.05.2021 (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 _7_ - и аркушах.

Голова Комісії, міський голова

Єфанов В.А.
(05136) 5-50-11

В.В. Онуфрієнко

УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
З

МІСЬКА КОМІСІЯ
ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

адреса: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-99-96, тел/факс 5-50-11, E-mail: yuuns.kteb@gmail.com

_26_.05.2021

№

на №

від

_

_ / 01-07 ктеб

Протокол № _06_ (позачергового)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_26_._05_.2020
_10_:_00_ годин

м. Южноукраїнськ

Головував: Онуфрієнко В.В. – голова Комісії;
- за окремим списком (додається).

Члени комісії:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заходи органів виконавчої влади Южноукраїнської міської
територіальної громади щодо забезпечення готовності до реагування на можливі
надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки на
виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 травня 2021
року (протокол №30) (згідно з дорученням заступника голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 20.05.2021 №38-д).
(Колесников І.К., Дроздова М.Б., Сінчук Ю.М., Якуніна Л.В.,
Чулков М.М., Бочаров А.М., Онуфрієнко В.В. )

Вивчивши та взявши до уваги рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній
державній адміністрації від 19.05.2021 (питання 1 протоколу №18) щодо виконання
вимог рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 травня 2021 року (протокол
№30) та з урахуванням обговорення інформації з цих питань, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Доручити керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту провести коригування заходів щодо приведення у вищий ступінь
готовності до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Миколаївської області (далі – міської ланки ТП ЄДС ЦЗ).
Термін: до _15_.06.2021
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3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (Колесников) спільно з міським сектором ДСНС
України у Миколаївській області (Братанчук) забезпечити підготовку до штабних
тренувань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області
щодо дій в умовах особливого періоду.
Термін: за окремим планом
4. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников):
4.1. Уточнити план цивільного захисту на особливий період, провести
коригування заходів щодо приведення у вищий ступінь готовності до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Миколаївської області;
Термін: до _15_.06.2021
4.2. Спільно з керівниками об’єктів, відповідальними за накопичення та
зберігання товарно-матеріальних цінностей накопичених у міському матеріальному
резерві уточнити його наявність згідно номенклатури та стан, у зазначеному резерві.
Термін: до _15_.06.2021
4.3. Надати до відділу оборонної та мобілізаційної роботи міської ради запит
щодо номенклатури та обсягів міського мобілізаційного резерву, порядку його
створення, накопичення та стану товарно-матеріальних цінностей у резерві.
Термін: до _01_.06.2021
4.4. На основі рекомендацій та пропозицій членів комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради підготувати проведення
інструктивних нарад, на яких уточнити завдання органам виконавчої влади та
місцевого самоврядування міської територіальної громади (далі – МТГ),
підприємствам, установам та організаціям МТГ, незалежно від їх форм власності та
відомчого підпорядкування щодо забезпечення готовності до реагування на можливі
надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки;
Термін: до _15_.06.2021
4.5. Здійснити уточнення документів, визначених планом цивільного захисту на
особливий період щодо евакуації населення з району можливих бойових дій
(збройних конфліктів) у безпечні місця (відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1000-рт);
Термін: до _15_.06.2021
4.6. Забезпечити дієвий контроль та узагальнення інформації щодо приведення
у готовність захисних та інших споруд державної та комунальної форми власності,
призначених для укриття персоналу найбільш важливих для економіки та безпеки
держави суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність об’єктів і
населених пунктів МТГ;
Термін: до _15_.06.2021
4.7. Спільно з 1-м ДПРЗ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Шарата)
забезпечити перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки радіаційної та
хімічної обстановки в разі загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, у мирний час
та в особливий період;
Термін: до _15_.06.2021
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4.8. Забезпечити дієвий контроль щодо створення та підтримання необхідних
обсягів запасів засобів радіаційного та хімічного захисту на випадок загрози
застосування зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану,
а також на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно- та хімічнонебезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану для забезпечення
населення та працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;
Термін: постійно
4.8. Здійснити коригування (при необхідності) та забезпечити виконання
погодженого Порядку щодо взаємодії та взаємного інформування при загрозі
виникнення або виникненні надзвичайної ситуації (радіаційного забруднення з
лабораторією зовнішньої дозиметрії цеху радіаційної безпеки (Бояришев)
відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» державного підприємства
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Термін: до _15_.06.2021
4.8. Спільно з Міським курсам Навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) надати
персоналу кущового та об’єктових пунктів видачі засобів індивідуального захисту
методичної та практичної допомоги у практичному відпрацюванні порядку видачі
населенню та працівникам формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту
засобів радіаційного та хімічного захисту.
Термін: за погодженням
5. КП ЖЕО (Гульман) спільно з підпорядкованим персоналом кущового та
управлінню освіти міської ради ім. Б. Грінченка (Сінчук), міського професійного
ліцею (Невідомий) і органу самоорганізації населення малоповерхової забудови
«Управа» (Курдасов) з підпорядкованим персоналом об’єктових пунктів видачі
засобів індивідуального захисту непрацюючому населенню та учням забезпечити
проведення тренування (практичного відпрацювання) порядку їх видачі;
Термін: за окремим графіком
6. Розрахунково-аналітичній групі, створеній рішенням виконавчого комітету
міської ради від 19.02.2020 №47 «Про організацію радіаційного та хімічного
спостереження на території міста Южноукраїнська» (Комарницька) спільно з
управлінням з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради (Колесников) відкоригувати (при необхідності) робочу
документацію групи, здійснити перевірку наявності, стану та працездатності
приладів радіаційної та хімічної розвідки міського матеріального резерву.
Термін: до _15_.06.2021
7. Департаменту соціальних питань та охорони здоров’я міської ради (Гехад):
7.1. Провести обстеження місць компактного поселення внутрішньопереміщених осіб на предмет забезпечення їх належними житлово-побутовими
умовами, здійснити підтвердження їх кількості та запланувати нові місця, придатні
для тимчасового розміщення постраждалого населення.
Термін: до _15_.06.2021
7.2. Спільно з відділенням №3 Вознесенського районного управління поліції
Головного управління національної поліції України у Миколаївській області
(Прокудін) відпрацювати алгоритм дій та визначити конкретні заходи у разі
виникнення масової внутрішньої міграції населення у зв’язку з посиленням загрози
виникнення збройного конфлікту та можливого збільшення числа таких осіб.
Термін: до _15_.06.2021
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7.3. Разом з управлінням економічного розвитку міської ради (Петрик) та
комунальними некомерційними закладами охорони здоров’я (Смирнов, Мазнікова)
вжити заходів до забезпечення резерву лікарських засобів та виробів медичного
призначення.
Термін: до _15_.06.2021
8. Комісії з питань евакуації Южноукраїнської міської територіальної громади
(Дроздова) забезпечити:
8.1. Уточнення складу органів з евакуації, плану евакуації в разі виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
Термін: до _15_.06.2021
8.2. Спільно з міським сектором ГУ ДСНС України у Миколаївській області
(Братанчук) та міськими курсами Навчально-методичного центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков) організацію проведення
практичних занять та тренувань з особовим складом органів з евакуації;
Термін: за окремим графіком
8.3. Уточнення переліку, обсягів та порядку евакуації матеріальних і
культурних цінностей, що перебувають у державній та комунальній власності, а
також провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з питань
евакуації;
Термін: до _15_.06.2021
8. Територіальній спеціалізованій службі цивільного захисту оповіщення та
зв’язку міської ланки ТП ЄДС ЦЗ (Слободянюк) забезпечити:
8.1. Перевірку готовності місцевої системи централізованого оповіщення,
спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з практичним запуском
сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) та доведенням до населення навчальної
інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації із завчасним
(за 2–3 дні) попередженням населення про проведення зазначеної перевірки;
Термін: _02_.06.2021
8.2. Уточнення (коригування) порядку оповіщення органів управління,
суб’єктів господарювання та населення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та
слуху, а також тексти звернень до населення, які повинні передаватися через мережі
радіомовлення і телебачення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
Термін: до _15_.06.2021
8.3. Спільно з відділом звернень громадян, зв’язків з громадськістю та
засобами масової інформації апарату міської ради та її виконавчого комітету
(Сафронова) через засоби масової інформації забезпечити систематичне та постійне
інформування населення з питань дій у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій, поводження із вибухонебезпечними предметами.
Термін: постійно
9. Доручити територіальній комунально-технічній, інженерній, енергетики та
транспортного забезпечення спеціалізованій службі цивільного захисту міської ланки
ТП ЄДС ЦЗ (Божко) спланувати та провести здійснення додаткових заходів щодо
забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення населення,
передбачення здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах тощо.
Термін: до _15_.06.2021
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10. Рекомендувати Міським курсам Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков)
сприяти у проведенні виїзних занять з керівниками міської ради та фахівцями
підпорядкованих органів, до повноважень яких відносяться питання цивільного
захисту, стосовно реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій у мирний час та в особливий період.
Термін: за окремим графіком
11. Рекомендувати ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»
(Шейко) та 1-му ДПРз ГУ ДСНС у Миколаївській області (Шарата) забезпечити:
11.1. Приведення в готовність захисних та інших споруд, призначених для
укриття персоналу, що забезпечують життєдіяльність зазначених об’єктів;
Термін: до _15_.06.2021
11.2. Проведення позапланових оглядів захисних споруд цивільного захисту та
інших споруд, призначених для укриття персоналу (працівників). На підставі
виконаної роботи визначити конкретні заходи щодо їх приведення у готовність,
насамперед для захисту від застосування звичайних засобів ураження;
Термін: до _15_.06.2021
11.3. Створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних
засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування захисних та
інших споруд, призначених для укриття персоналу (працівників. Скласти переліки
персоналу, техніки та обладнання, що будуть задіяні для проведення відповідної
роботи;
Термін: до _15_.06.2021
11.4. Оновлення, а в разі відсутності встановлення покажчиків руху та
табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття
персоналу (працівників);
Термін: до _15_.06.2021
11.5. Коригування персонального складу, а в разі необхідності створення
формування (призначення відповідальних осіб) з обслуговування фонду захисних
споруд і проведення з ним тренування щодо порядку дій із приведення об’єктів
такого фонду у готовність до прийняття персоналу (працівників) у випадку
виникнення надзвичайних ситуацій із практичним відпрацюванням заходів,
пов’язаних із підготовкою таких споруд до заповнення;
Термін: до _05_.06.2021
12. Підприємствам, установам та організація міської ради, що приймають на
баланс об’єкти із захисними та іншими спорудами, призначеними для укриття
персоналу (працівників) та населення, завершити роботу з прийому/передачі та
провести оцінку їх стану (інвентаризацію) та надати вичерпну інформацію із
зазначеного питання, а також потреби у проведенні відновлювальних робіт та запасах
матеріалів, обладнання, інструменту та медичних засобів, необхідних для приведення
у готовність та укомплектування зазначених об’єктів.
Термін: до _30_.06.2021
13. Рекомендувати 1-му ДПРЗ ГУ ДСНС у Миколаївській області (Шарата)
забезпечити контроль за організацією та проведенням ВП «Южно-Українська АЕС»
(Шейко) додаткових заходів на хімічно-небезпечному об’єкті – ВОС-2 ЦВКХ і ТМ
щодо мінімізації розповсюдження небезпечних хімічних речовин (далі – НХР) у
випадку руйнування зазначеного об’єкта, зокрема інженерно-технічних заходів
щодо обмеження розповсюдження НХР (обвалування ємностей із НХР, приведення
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в готовність аварійних збірних ємностей, пристроїв для локалізації розповсюдження
НХР тощо), накопичення засобів нейтралізації НХР та інше.
Термін: до _30_.06.2021
14. Інформацію про виконання вищезазначених заходів надати до Комісії
через УНС ВПО у встановлені терміни, у випадку приведення органів управління та
сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Миколаївської області та її міської ланки у вищий ступінь
готовності до дій за призначенням забезпечити їх виконання та надання інформації
про виконання негайно.
Термін: зазначено
15. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на першого заступника
голови Комісії – першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради О.А. Майбороду.
2. Про заходи щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього
незалежного оцінювання/вступних випробувань в умовах здійснення
протиепідемічних заходів з протидії поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
(згідно з дорученням заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації
від 20.05.2021 №38-д).
(Колесников І.К., Якуніна Л.В., Сінчук Ю.М., Онуфрієнко В.В.)

Вивчивши та взявши до уваги рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній
державній адміністрації від 19.05.2021 (питання 2 протоколу №18) щодо виконання
вимог рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 травня 2021 року (розділ ІІІ
протоколу №30) та з урахуванням обговорення інформації з цих питань,КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Доручити управлінню освіти міської ради ім. Б. Грінченка (Сінчук):
2.1. Здійснення організаційних заходів щодо проведення у 2021 році
зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) із забезпеченням необхідних
протипожежних заходів та з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в
період карантину, в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19),
затверджених відповідною постановою Головного державного санітарного лікаря
України;
Термін: до початку та протягом проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
2.2. Залучення в необхідній кількості педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників та інших фахівців до роботи в пунктах тестування та
пунктах перевірки;
2.3. Організацію поточних дезінфекційних заходів у пунктах тестування з
дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів
при проведенні ЗНО, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного
випробування в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19), затверджених відповідною постановою Головного державного
санітарного лікаря України;
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2.4. Організацію взаємодії з питань підвезення учасників ЗНО з числа
випускників закладів загальної середньої освіти до пунктів тестування та у
зворотному напрямку, що забезпечується засновниками закладів освіти.
Термін: протягом проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
2.5. Забезпечити виконання заходів з підготовки до проведення ЗНО,
передбачених рішеннями міського штабу з ліквідації НС від 21.05.2021 (протокол
№58).
Термін: встановлені рішеннями
3. Доручити департаменту соціальних питань та охорони здоров’я міської ради
(Гехад) спільно із закладами охорони здоров’я сприяти забезпеченню медичного
обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно
до вимог законодавства, передбачивши:
3.1. Чергування медичних працівників у пунктах тестування відповідно до
наданої мережі пунктів тестування (з наповнюваністю пункту до 180 учасників
зовнішнього незалежного оцінювання – один медичний працівник; від 181 учасника –
два медичних працівники (по змозі);
Термін: протягом проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
3.2. Проведення медичними працівниками, залученими до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, оцінки щодо наявності ознак респіраторного
захворювання та температурного скринінгу в учасників зовнішнього незалежного
оцінювання та осіб, які мають право перебувати в пункті тестування.
Термін: протягом проведення зовнішнього
незалежного оцінювання
4. Рекомендувати начальнику відділення №3 Вознесенського районного
управління поліції ГУ НП України у Миколаївській області (Прокудін) сприяти у
забезпеченні громадського порядку та здійсненні контролю за дотриманням
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час
проведення зовнішнього незалежного оцінювання в період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених відповідною
постановою Головного державного санітарного лікаря.
5. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на заступників міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горностая С.В. та Дроздову М.Б.
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.
Голова Комісії

В.В. Онуфрієнко

Відповідальний секретар Комісії

В.А. Єфанов

Комісія:
- членів за списком
- проект отримали

- 24 чол.;
- 24 чол.;

Результати голосування в цілому:
- присутні
- 21 чол.;
- за
- 21 чол.;
- проти
- _0_ чол.
- не голосували
- _0_ чол.
- відсутні з поважних причин
- _3_ чол.

