УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Дружби народів 48, м. Южноукраїнськ 55000 тел. 5-55-65 тел. 5-99-81 E-mail: yuzhvk@gmail.com
18.01.2022

№

на №

від

17 / 02-34 / 180

Керівникам:
- ВП ЮУ АЕС
- 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС
- УДЗГ АЮМР та ВК
- УМСК ЮМР
- Міських курсів ЦЗ
Членам комісії (за списком)
Про виконання рішень Комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №_15_ від _24_._12_.2021 планового (дистанційного) 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 і
взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради у встановлені
терміни.
Додаток на _15_- и аркушах.
Голова Комісії, міський голова

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
5-32-10

В.В. Онуфрієнко

УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
З

МІСЬКА КОМІСІЯ
ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

БЕЗПЕКИ

адреса: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-32-10, тел/факс 5-32-11, E-mail: yuuns.kteb@gmail.com

24.12.2021

№

на №

від

_

_ / 01-07 ктеб

Протокол № _15_
планового (дистанційного)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
м. Южноукраїнськ

24.12.2021
_ _:_ _ годин
Головував: Онуфрієнко В.В. – голова Комісії;

Організатор
дистанційного засідання: Колесников І.К. – заступник голови Комісії
Члени комісії:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій у 2021 році та затвердження плану роботи на 2022 рік
(згідно з Планом роботи Комісії, затвердженим її рішенням від 02.02.2021 –
протокол №01).
Робота Комісії з питань та техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради (далі – Комісії
ТЕБ і НС) ведеться відповідно до затвердженого 21.04.2021 рішення виконавчого
комітету міської ради №95 «Про затвердження складу комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради та Положення про неї», яким визначено посадовий
склад та затверджено Положення про Комісію ТЕБ і НС.
Рішенням виконавчого комітету міської ради (у новій редакції) від 18.08.2021
№265 проведено коригування (внесено зміни) до складу Комісії ТЕБ і НС з
врахуванням реалій адміністративно-територіальної реформи та утворенням у складі
виконавчих органів міської ради 2-х старостинських округів (у складі 4-х населених
пунктів), а також змін структури та напрямків діяльності виконавчих органів міської
ради.
До складу Комісії ТЕБ і НС входить 28 посадовців міської ради та її
виконавчого комітету, керівників основних установ, організацій та підприємств
системи життєзабезпечення населення МТГ.
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Робота Комісії ТЕБ і НС організована відповідно до планових документів з
урахуванням обстановки, що складається, скоординованої роботи державних
наглядових і контрольних органів МТГ для вирішення завдань цивільного захисту
міської ланки ТП ЄДС ЦЗ.
У зв’язку зі структурними та штатно-посадовими змінами в органах
державного управління та місцевого самоврядування періодично (за необхідності)
вносилися зміни та доповнення до вищезазначених документів.
В минулому році Комісія ТЕБ і НС працювала згідно «Порядку роботи комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому
комітеті Южноукраїнської міської ради та організації контролю за виконанням її
рішень» та, в основному, відповідно до річного Плану роботи Комісії ТЕБ і НС,
затверджених її рішенням від 28.01.2021 (протокол №01).
З метою своєчасного прийняття рішень та вжиття превентивних заходів щодо
покращення стану техногенно-екологічної безпеки протягом 2021 року було
заплановано до проведення 6 засідань Комісії ТЕБ і НС, фактично підготовлено та
проведено 14 таких засідань (5 планових та 9 позапланових), з них 8 – у
дистанційному режимі.
Загалом розглянуто 27 планових та 16 позапланових питань, по яким прийнято
відповідні рішення.
Прийняті Комісією ТЕБ і НС рішення забезпечили:
- готовність сил та засобів до реагування на несприятливі погодні умови;
- забезпечення безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу та дощових
паводків;
- вжиття запобіжних заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру;
- достатній рівень пожежної та техногенної безпеки, аварійно-рятувального
обслуговування основних об’єктів господарської діяльності, житлово-комунального
господарства та потенційно небезпечних об’єктів тощо.
Основними недоліками в роботі підприємств, установ та організацій МТГ
щодо виконання рішень Комісії ТЕБ і НС є:
- відсутність своєчасного інформування про відсутність з поважних причин
члена Комісії та відповідальну особу, що його заміщає (виконує його обов’язки);
- ігнорування деякими суб’єктами господарювання вимог щодо надання
інформації до Комісії про хід виконання протокольних доручень відповідно до
визначених термінів;
- надання звітів та довідок, в яких не розкривається суті виконаних заходів та
їх результати тощо.
Незважаючи на вжиті заходи, стан техногенно-екологічної безпеки МТГ
залишається складним.
Протягом минулого року не вдалося вирішити ряд питань, найбільш гострими
з котрих є:
- забезпечення належної пожежної безпеки на адміністративній території
МТГ;
- відновлення систем протипожежного захисту та димовидалення будинків
підвищеної поверховості міста;
- відсутність достатнього бюджетного фінансування заходів ТЕБ об’єктів з
масовим перебуванням людей, у тому числі дітей.
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Враховуючи вищевикладене,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію із зазначеного питання прийняти до відома.
2. Затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради на 2022 рік з
урахуванням зауважень та пропозицій, наданих у ході засідання Комісії (додаток 1).
3. УНС ВПО (Колесников) підготувати:
3.1. для затвердження на наступному засіданні Комісії ТЕБ і НС інформацію
про стан цивільного захисту Южноукраїнської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області за
2021 рік та основні завдання на 2022 рік;
Термін: протягом 7 днів після отримання
відповідного розпорядження голови ОДА
3.2. погодити з територіальним підрозділом ГУ ДСНС та надати на
затвердження керівником міської ланки ТП ЄДС ЦЗ – міським головою План
підготовки Южноукраїнської міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області до комплексної
перевірки Головним управлінням ДСНС у Миколаївській області щодо виконання
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної
безпеки та цивільного захисту у вересні 2022 року.
Термін: до 01.03.2022
3.3. та надати керівнику міської ланки ТП ЄДС ЦЗ – міському голові
пропозиції щодо заохочення його правами керівників та спеціалістів міської ланки за
вагомий внесок у розбудову цивільного захисту міської територіальної громади.
Термін: до 01.02.2022
4. Відповідальному секретарю Комісії ТЕБ і НС Єфанову В. А. надати членам
Комісії, керівникам підприємств, установ та організацій системи життєзабезпечення
населення МТГ уточнений «Порядок роботи комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської
ради та організації контролю за виконанням її рішень» (далі – Порядок (додаток 2).
Термін: до 01.02.2022
5. Керівникам та посадовим особам підприємств, установ, організацій та
суб’єктів господарювання МТГ, незалежно від їх форми власності та відомчого
підпорядкування, членам Комісії при зверненні, підготовці та наданні матеріалів на
засідання керуватись вимогами вищезазначеного Порядку.
6. Членам Комісії при отриманні повідомлень по системі оповіщення
населення МТГ, а також через мобільний фідер (Viber, СМС-повідомлення) або
електронною поштою, надавати підтвердження через службу відповідальних
чергових відділу планування, прогнозування та координації дій управління з питань
надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради
(т.5-32-11, по мобільному: 096-9819559, Viber, СМС-повідомленням або електронною
поштою: Е-mail: yuuns.kteb@gmail.com).
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7. Зняти з контролю протокольні рішення за 2021 рік, як виконані: відповідно
протоколи №01 (питання 2), №04 (питання 9), №06 (питання 2), №07 (питання 5),
№09 (питання 1, 2, 3, 5.1), № 10 (питання 1, 3), № 11 (питання 1), № 12 (питання 1).
8. Продовжити контроль за виконанням діючих протокольних рішень Комісії
за 2021 рік (додаток 3).
9. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на голову Комісії –
міського голову Онуфрієнка В.В
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, міський голова

В.В. Онуфрієнко

Організатор дистанційного засідання –
заступник голови Комісії

І.К. Колесников

Секретар Комісії

В.А. Єфанов

- членів Комісії за списком
- кворум
- проект отримали
- за
- проти
- не голосували
- відсутні з поважних причин

- 28 чол.;
- 19 чол.;
- 25 чол.;
- _25 чол.;
- _ _ чол.;
- _ _ чол.;
- _3_ чол.

