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ДОРУЧЕННЯ
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техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
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засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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 (згідно з планом
роботи 2021 року).
(Онуфрієнко В.В., Колесников І.К., Братанчук О.В. Чулков М.М.)
Основні зусилля в роботі Южноукраїнської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області
протягом минулого року були спрямовані на вдосконалення практичних заходів
захисту населення і території Южноукраїнської міської територіальної громади (далі
– МТГ) від надзвичайних ситуацій, завчасне проведення комплексу організаційних,
інженерно-технічних та інших профілактичних робіт для запобігання найбільш
вірогідним для нашого регіону надзвичайним ситуаціям, забезпеченні надійних
гарантій безпечної життєдіяльності населення МТГ.
Результати здійснення заходів (перевірок, навчань, тренувань, зборів), аналіз
діяльності підприємств, установ та організацій міста у сфері цивільного захисту
свідчать про те, що основні вимоги, заходи та завдання, визначені рішенням
виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 17.02.2021 №46 «Про
основні завдання цивільного захисту Южноукраїнської МТГ на 2021 рік» в цілому
виконано.
З метою належного забезпечення цивільного захисту населення органами
місцевого самоврядування МТГ створена відповідна структура, яка складається з
органів управління, Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій, спеціальної Комісії, Комісії з питань евакуації, 8 територіальних
спеціалізованих служб цивільного захисту, об’єктових та територіального формувань
цивільного захисту.
Відповідні структури створені на 30 об'єктах цивільного захисту МТГ.
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За інформацією Головного управління ДСНС України у Миколаївській
області, у 2021 році на адміністративній території виникло 11 надзвичайних ситуацій.
Проти 2020 року їх кількість збільшилася на 120 %, а загибель на них збільшилась у 8
разів. Також зареєстровано 3190 небезпечних подій та 2604 пожежі, під час яких
загинули 45 осіб. Збитки, завдані пожежами, надзвичайними подіями та ситуаціями,
становлять 214 мільйонів гривень.
На території Южноукраїнської МТГ зареєстровано 45 пожеж, з них 3 пожежі
на об’єктах суб’єктів господарювання. Внаслідок пожеж завдано матеріальних збитків
на суму понад 1 мільйон гривень. Також у 2021 році на Території громади сталося 7
надзвичайних подій, під час яких загинули 5 осіб.
Стан протипожежного захисту об’єктів та території МТГв цілому продовжує
викликати занепокоєння, як і низка проблемних питань, що не вирішуються протягом
багатьох років та суттєво впливають на рівень безпеки життєдіяльності населення.
По-перше, це стан пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим
перебуванням людей, передусім закладів освіти та охорони здоров’я. Лише за
результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених у 2021 році,
виявлено близько 350 порушень вимог законодавства у сфері пожежної та
техногенної безпеки на цих об’єктах.
Котрий рік поспіль без позитивних змін залишається питання щодо
поліпшення протипожежного стану 8 будинків підвищеної поверховості міста
Южноукраїнськ. Приписи посадових осіб органів державного нагляду у сфері
пожежної та техногенної безпеки протягом тривалого часу не виконуються, в 7
будинках системи протипожежного захисту перебувають у непрацездатному стані,
пожежні насоси не працюють, системи протипожежного захисту та димовидалення
потребують реконструкції та поновлення. Гасіння пожеж та рятування людей у таких
будівлях ускладнюється відсутністю в пожежно-рятувальному підрозділі міста
спеціальної техніки, а саме – автодрабини або колінчастого підйомника з висотою
підйому понад 30 м.
Окрему увагу слід приділити оперативному реагуванню комунальних служб
міста щодо відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. На
сьогодні в несправному стані перебувають 9 вуличних, 25 об’єктових пожежних
гідрантів та 2 водоймища.
Основні зусилля органів управління та сил цивільного захисту області у 2021
році були направлені на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації та запобіганню
поширення територією Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Тривалий час гостро стоїть питання протипожежного та техногенного стану
полігону твердих побутових відходів м. Южноукраїнськ. Пожежі та інші ситуації, які
виникають на таких об’єктах, потребують великих затрат на їх ліквідацію і
призводять до соціального резонансу серед населення.
Що стосується подій на воді, то за період 2021 року зареєстровано 88 подій на
водних об’єктах області, внаслідок яких загинуло 65 осіб, у т.ч. 9 дітей, врятовано
34 особи. Показник кількості подій на воді збільшився на 76%, загибелі людей на них
збільшився на 51%, кількість врятованих збільшилась на 183% (2020 — 50 подій,
загинуло 43 особи, у т.ч. 2 дитини, врятовано 12 осіб).
Загалом протягом 2015-2020 років випадків загибелі людей на водних об’єктах
міста не зареєстровано. За звітній період поточного року на водних об’єктах міста
зареєстрований 1 загиблий (за аналогічний період 2014 року загинуло 2 особи: 1 - на
території пляжу та 1 - суїцид з човна за межами акваторії міського пляжу).
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Протягом купального сезону 2021 року персоналом рятувального поста надано
допомогу на воді (врятовано, доставлено до берега) 4 відпочивальників, надано
медичного допомогу з причини різного виду травм та опіків 22 постраждалим.
Всього за період пандемії станом на 31.12.2021 у місті Южноукраїнську
зареєстровано 3654 особи, хворих на корона-вірусну інфекцію (у т. ч. 97 дітей), з них
– 860 працівників ВП «Южно-Українська АЕС». За вказаний період зареєстровано
107 летальних випадки.
У 2021 році зареєстровано 2631 осіб, хворих на корона-вірусну інфекцію
(у 2020 році – 1023), у тому числі 92 летальних випадки (у 2020 році – 15).
Комунально-технічні та аварійно-рятувальні служби міста, їх сили та засоби
готові до дій за призначенням, проведення аварійно-відновлювальних робіт на
об’єктах системи життєзабезпечення населення МТГ.
Система централізованого оповіщення керівного складу і населення міста
знаходиться в режимі постійного функціонування, оповіщення забезпечує 4 сирени та
17 вуличних гучномовців.
На стійку циркуляційного виклику заведено 71 абонент, крім того, аналогічна
система створена і працює на об’єктах ВП «ЮУ АЕС».
Рішеннями міської ради від 22.12.2020 №62 «Про бюджет Южноукраїнської
міської територіальної громади на 2021 рік» (з відповідними наступними змінами та
доповненнями) з метою реалізації заходів на виготовлення документації проекту
«Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення»
(далі – МАСЦО) виділено кошти у сумі 3 545,9 тис грн. Наразі завершено пусконалагоджувальні роботи МАСЦО.
В організаціях, установах та підприємствах міста встановлено 15 модулів
зовнішнього оповіщення та 57 внутрішніх блоків внутрішнього оповіщення з табло
«Увага! НС». Нова система оповіщення реалізує оповіщення: до 50 % населення –
протягом 3 хв.; до 97 % населення – протягом 5 хв.
Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.06.2021
№201 «Про затвердження номенклатури, обсягів та Порядку створення і використання
матеріального резерву Южноукраїнської міської територіальної громади для
запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків» затверджено
номенклатуру місцевого матеріального резерву.
Станом на 01.01.2022 накопичення міського матеріального резерву згідно
затверджених обсягів складає 100,0%.
На даний час непрацююче населення міста забезпечено засобами
індивідуального захисту органів дихання у повному обсязі з урахуванням резерву у
2% (20.12.2018 придбано 26 000 респіраторів моделі «Бук-3К», гарантійний термін
придатності – 5 років).
У зв’язку з адміністративно-територіальною реформою (утворенням Южноукраїнської МТГ (з приєднанням 4-х населених пунктів – смт. Костянтинівка та сіл
Бузьке, Іванівка і Панкратове) на придбання індивідуальних засобів захисту органів
дихання для непрацюючого населення зазначених територій у 2022 році виділено
кошти в сумі 33,8 тис. грн. (3 380 респіраторів типу БУК-3К).
В 2021 році проводилась робота з коригування документів щодо розміщення
евакуйованого населення та майна підприємств, установ, організацій за межі
30-ти км зони ураження на територію м. Первомайська та Первомайського району.
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Визначені місця розселення населення, проводилось оформлення взаємоузгоджених
планів приймання, розміщення, забезпечення і захисту евакуйованих населення та
майна підприємств, організацій, установ міста та відповідних ордерів на розміщення
до них. Також доопрацьовувались деякі питання щодо евакуації та розміщення осіб з
інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення міста.
Навчання органів управління та керівного складу цивільного захисту міської
ланки ТП ЄДС ЦЗ, управлінських кадрів і фахівців, персоналу підприємств, установ
та організацій здійснюється на базі навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області, в тому числі і на
Южноукраїнських територіальних курсах ЦЗ та БЖД.
В 2021 році в навчаннях прийняли участь 107 посадових осіб органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій міста.
Практична підготовка керівного складу та фахівців суб’єктів господарювання
здійснюється під час підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і
тренувань (далі СОН, СОТ) з питань ЦЗ майстрами виробничого навчання
Южноукраїнських територіальних курсів згідно з затвердженим планами-графіками
міста. В 2021 році проведено 26 навчань (тренувань), в яких було задіяні 1226 осіб.
Проводились навчання населення не зайнятого у сфері виробництва та
обслуговування з питань безпеки людей та правил поведінки у надзвичайних
ситуаціях. Всього проведено 137 занять в яких прийняли участь 367 особа.
Згідно рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від
06.12.2017 № 354 «Про створення мережі та організацію роботи консультаційних
пунктів з питань цивільного захисту на території міста Южноукраїнська» із змінами,
створено вісім консультаційних пунктів.
Незважаючи на позитивну в цілому діяльність у сфері ЦЗ, існує низка
гострих питань, які потребують вирішення, а саме:
- забезпечення засобами індивідуального захисту виконавчих органів ради,
спеціалізованих служб, комунальних підприємств та працюючого населення міста;
- удосконалення системи спостережень і контролю, насамперед із
гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;
- підвищення ефективності діяльності існуючих формувань цивільного захисту,
територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту МТГ, об'єктів
господарювання щодо пожежної та техногенної безпеки;
- забезпечення реалізації 2-ї черги проекту створення міської системи
оповіщення МАСЦО;
- остаточне вирішення питання транспортного забезпечення евакуаційних
заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з радіаційною аварією на
на ВП «ЮУ АЕС»;
- визначення через профільні структури ОДА альтернативних діючому
(запасному) району розміщення та шляхів евакуації населення МТГ;
- реалізація наявної проектної документації реконструкції міського пункту
управління для забезпечення розгортання роботи органів цивільного захисту МТГ;
- відновлення працездатності систем димовидалення та пожежогасіння в
будинках підвищеної поверховості, підпорядкованих ОСББ;
- вирішення питання оснащення пожежно-рятувального підрозділу міста
спеціалізованою технікою (колінчастим підйомником або авто драбиною з висотою
підйому понад 30 м);
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- підтримання (заміщення) міського матеріального резерву;
- оперативне реагування комунальних служб МТГ на відновлення джерел
зовнішнього протипожежного водопостачання;
- продовження реконструкції та модернізації об’єктів напірної господарськопобутової каналізації;
- забезпечення протипожежного та техногенного стану міського полігону
твердих побутових відходів;
- впровадження технологій роздільного збирання, переробки та утилізації
твердих побутових відходів.
Враховуючи вищевикладене, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповідь керівника міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Миколаївської області взяти до відома
(додається).
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради (Колесников), керуючись розпорядженням голови
Миколаївської облдержадміністрації від 04.02.2022 №33-р «Про основні завдання
цивільного захисту Миколаївської області на 2022 рік», внести відповідні зміни та
доповнення до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про основні
завдання цивільного захисту Южноукраїнської МТГ на 2022 рік», забезпечивши його
затвердження у встановлені чинним законодавством порядку та терміни.
Термін: до 15.03.2022
3. Керівникам структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету,
територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ,
підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форми власності та відомчого
підпорядкування (у межах своєї компетенції та напрямків діяльності):
3.1. Надати інформацію щодо виконання заходів Плану розвитку та
вдосконалення Южноукраїнської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ в частині виконання
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб у Миколаївській
області за підсумками комплексної перевірки Комісією ДСНС України (затверджений
рішенням Комісії від 19.11.2021 – протокол №13), приписів контролюючих органів за
результатами комплексної перевірки;
Термін: щоквартально, до 5 числа наступного місяця
3.2. Надавати до УНС та ВПО копії приписів за результатами перевірок стану
пожежної безпеки Вознесенським РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області,
разом з розробленими планами усунення недоліків, виявлених у ході зазначених
перевірок;
Термін: протягом 2 тижнів (з моменту перевірки)
3.3. Забезпечити підготовку до державної контрольної перевірки ДСНС
України у вересні поточного року щодо виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби у Миколаївській області згідно
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1742-р «Про
затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік».
Термін: до 01.09.2022
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4. Керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту
міської ланки ТП ЄДС ЦЗ продовжити оновлення (коригування) документації служб:
- посадовий склад Служби, який затверджується начальником Служби та
погоджується управлінням з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради;
- схему оповіщення керівного складу Служби в робочий та неробочий час;
- календарний План основних заходів при переведенні Служби у відповідні
режими функціонування;
- витяг з Плану реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру Южноукраїнської міської ланки ТПС ЄДС ЦЗ;
- розрахунок сил та засобів Служби для роботи при виникненні надзвичайних
ситуацій;
- розрахунок забезпечення Служби засобами індивідуального захисту;
- розрахунок забезпечення Служби засобами колективного захисту;
- розрахунок забезпечення Служби автотранспортними засобами та пальномастильними - матеріалами, визначення місць заправки автотранспорту;
- розрахунок накопичення матеріально-технічних засобів (майна) у Службі;
- план підготовки керівного складу та формувань Служби на рік;
- довідкові та інформаційні матеріали,
та надати зазначений пакет документів на перевірку та узагальнення до управління з
питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами міської ради.
Термін: до 01.04.2022, надалі – після коригування
5. Южноукраїнським територіальним курсам цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (Чулков):
5.1. забезпечити підготовку керівного складу, посадових осіб та спеціалістів
цивільного захисту, керівників підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно
від їх форми власності та відомчого підпорядкування, працівників та непрацюючого
населення МТГ відповідно до планів, затверджених рішенням виконавчого комітету
міської ради «Про основні завдання цивільного захисту Южноукраїнської МТГ на
2022 рік» та у встановлені зазначеним рішенням терміни.
Термін: зазначено
5.2. Розмістити на офіційному сайті міста інформацію щодо напрямків
підготовки керівного складу та спеціалістів об’єктів міської інфраструктури.
Термін: до 01.03.2022
5.3. Надавати методичну допомогу суб’єктам господарювання МТГ в складанні
планів реагування (інструкцій щодо дій персоналу) у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайної ситуації, планів (інструкцій) та схем евакуації, а також
методичного супроводу з підготовки та проведення планових (позапланових)
спеціальних навчань (тренувань) з відпрацюванням елементів евакуації персоналу та
людей, які перебувають на об’єкті.
Термін: постійно
6. Керівникам підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно від їх
форми власності та відомчого підпорядкування, у тому числі ОСББ, забезпечити в
установленому порядку та в терміни:
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6.1. проходження функціонального навчання працівниками відповідно до
вимог Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819 в
підрозділах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області;
Термін: згідно поданих заявок
6.2. проходження підготовки з питань цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки персоналу об’єктових формувань цивільного захисту та осіб,
відповідальних питань безпеки;
Термін: згідно поданих заявок
6.3. проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за
відповідними програмами згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям
у надзвичайних ситуаціях»;
Термін: згідно поданих заявок
6.4. надання через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради (Колесников) заявки на навчання на
обласних курсах удосконалення керівних кадрів та міських курсах згідно
встановленого зразку і рекомендацій та графіку запланованих навчань і тренувань з
цивільного захисту на об’єкті.
Термін: до 1 серпня щорічно
7. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними
органами
міської
ради
(Колесников),
рекомендувати
Вознесенському РУ ГУ ДСНС (Гуцалов) спільно з міськими курсами цивільного
захисту Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (Чулков):
7.1. Забезпечити дієвий контроль щодо виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності, надати необхідну методичну та навчально-консультаційну
допомогу складанні планів реагування (інструкцій щодо дій персоналу) у разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, планів (інструкцій) та схем
евакуації;
Термін: постійно
7.2. надавати методичну та практичну допомогу у підготовці та проведенні
планових (позапланових) спеціальних навчань (тренувань) з відпрацюванням
елементів евакуації персоналу та людей, які перебувають на об’єкті (при необхідності
та за зверненнями).
Термін: постійно
8. Відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин
міської ради (Комарницька) спільно з управлінням економічного розвитку міської
ради (Петрик) у взаємодії з територіальним підрозділом ГУ Держпродспоживслужби
в Миколаївській області (Паталашенко) та Вознесенським районним відділом ДУ
«Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ» (Якуніна)
визначити перелік суб’єктів господарювання, що підлягають перевіркам з питань
дотримання вимог санітарного-гігієнічного стану, у тому числі пов’язаних з
реалізацією бутильованої доочищеної води на розлив, розробити погоджений графік
проведення перевірок зазначених суб’єктів та забезпечити його виконання,
узагальнення результатів та контроль за усуненням виявлених недоліків;
Термін: до 01.04.2022
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9. Южноукраїнському районному відділу ДУ «Миколаївський обласний центр
контролю та профілактики хвороб МОЗУ» (Якуніна) продовжити роботу з укладення
договорів на лабораторне дослідження пунктів підготовки та продажу води.
Термін: постійно
10. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Стахорська):
10.1. Забезпечити організацію ефективної взаємодії між комунальним
некомерційними підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»,
некомерційними комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» та Южноукраїнським пунктом постійного
базування Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Миколаївської обласної ради.
Термін: постійно
10.2. Спільно з некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Мірошник) та
комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (Лупов) проаналізувати стан забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів витратними матеріалами, медичними препаратами та
вакцинами відповідно до затверджених норм та надати пропозиції щодо шляхів їх
придбання (закладення);
Термін: до 01.03.2022
10.3. За участі спеціалістів Южноукраїнського пункту постійного базування
Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Миколаївської обласної ради (Головко), некомерційним комунальним
підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» (Мірошник), комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (Лупов) та Вознесенським районним
відділом «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ»
(Якуніна) відкоригувати (оновити) планову документацію щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із занесенням особливо небезпечних
інфекцій та взаємодією спеціалізованих підрозділів і служб цивільного захисту МТГ
при ліквідації наслідків зазначених надзвичайних ситуацій.
Термін: до 01.04.2022
11. Управлінню освіти міської ради (Сінчук), комунальному некомерційному
підприємству «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (Лупов), керівникам
об’єктів господарювання, дислокованим на адміністративній території міської
територіальної громади та розрахованим на масове постійне або тимчасове
перебування людей, особливо дітей:
11.1. Проаналізувати стан виконання приписів контролюючих органів ДСНС
України у Миколаївській області та погоджених планів усунення недоліків, виявлених
зазначеними перевірками, особливо з питань обладнання та утримання мереж
автоматичної протипожежної сигналізації та засобів пожежогасіння, забезпечивши їх
безумовне виконання у встановлені терміни;
11.2. Розробити (відкоригувати) плани поетапного впровадження заходів
пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах, погодивши їх з Вознесенським РУ
ГУ ДСНС України у Миколаївській області, їх копії направити до УНС ВПО;
11.3. Сприяти управлінню будівництва та ремонтів міської ради (Приставська)
щодо:
- вирішення питання внесення змін та доповнень щодо вище вказаних об’єктів
до Програми Капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
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та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на
2021-2025 роки у новій редакції, затвердженої рішенням міської ради від 22.04.2021
№339;
- проведення розрахунки обсягу необхідних коштів, підготувати додаткові
бюджетні запити до профільних комісій міської ради та фінансового управління
міської ради на наступний бюджетний період відповідно до термінів бюджетного
календаря з підготовки проекту бюджету МТГ на наступний рік та прогнозу бюджету
МТГ на послідуючі роки;
- забезпечення проведення процедур закупівель на проектування та, в
подальшому, будівництва автоматичної протипожежної сигналізації на вказаних
об’єктах із спеціалізованими підприємствами;
11.4. Провести зустрічі з профільними постійно діючими депутатськими
комісіями Южноукраїнської міської ради за напрямками діяльності щодо виділення
коштів на вирішення вказаних питань;
Термін: відповідно до Планів
11.5. Укласти угоди із спеціалізованими ліцензованими підприємствами,
установами та організаціями на обслуговування (утримання) діючих та прийнятих у
експлуатацію систем автоматизованої протипожежної сигналізації на підвідомчих
об’єктах;
11.6. На виконання п.11.5 підготувати додаткові бюджетні запити до
профільних комісій міської ради та фінансового управління міської ради на наступний
бюджетний період відповідно до термінів бюджетного календаря з підготовки
проекту бюджету МТГ на наступний рік.
Термін: зазначено
12. 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, компетенції та
напрямків діяльності забезпечити на адміністративній території Южноукраїнської
МТГ безумовне дотримання протиепідемічних обмежень, встановлених вимогами
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів, затверджених постановами заступника Міністра
охорони здоров’я - Головного державного санітарного лікаря України Ігоря КУЗІНА та
іншими нормативно-розпорядчими актами
Термін: на період дії карантинних обмежень
13. Контроль за виконанням рішення Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій покласти на першого заступника голови Комісії
Майбороду О.А.
- членів Комісії за списком
- кворум
Голосували:
- за
- проти
- утримались
- не голосували
у т.ч. відсутні з поважних причин

- 28 чол.;
- 19 чол.;
-

_26_ чол.;
_0_ чол.;
_0_ чол.;
_2_ чол.;
_2_ чол.
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2. Про епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип та інші ГРВІ серед
населення Южноукраїнської міської територіальної громади та заходи,
спрямовані на зниження ризиків під час епідеміологічного сезону з грипу (згідно
рішення Комісії від 04.02.2022 – протокол №01).
Наразі в Україні спостерігається підвищення захворюваності на віруси
респіраторної групи через циркуляцію вірусів SARS-CoV-2 та інших. Уже минулого
5-го тижня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 16,3% вище
показника за аналогічний період минулого сезону (4-го тижня – на 6,9%).
Значення інтенсивного показника захворюваності розраховано на основі
кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип,
COVID-19 та інші).
Із 4 жовтня 2021 до 6 лютого 2022 року перехворіло вже 11,6% (+1,3%)
населення країни.
Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.
СЛУХАЛИ:
Колесникова І.К. - начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами міської ради (далі – УНС ВПО), який повідомив
про стан справ на об’єктах життєзабезпечення населення МТГ, підвів підсумки роботи
комунальних служб із запобігання надзвичайних ситуацій природного характеру,
пов’язаних з погіршенням погодних умов на адміністративній території МТГ у січні –
лютому 2020 року.
З інформацією Центру охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України: За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 484 989 осіб, із них 157 211
(32,4%) - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить
1282,9 (+188,6 у порівнянні з попереднім тижнем) на 100 тисяч населення – це
відповідає дуже високому рівню епідемічного процесу
Найвищий інтенсивний показник (дуже високий рівень інтенсивності
епідемічного процесу - фіолетовий) зареєстровано у 16 областях України, високий
рівень (червоний) – у 5 областях, середній рівень (помаранчевий) – у Львівській,
Чернівецькій, Херсонській областях та місті Києві. Рівень по Миколаївській області –
дуже високий (фіолетовий).
Епідеміологічні пороги перевищені в 7 містах і районах Миколаївської області.
Зокрема, у містах Первомайську - на 73%, Южноукраїнську - на 17%, Миколаєві - на
2,1%, Очаківському районі - на 75,6%, Березанському - на 26,8%, Братському - на
16%, Новоодеському - на 28%.
ВИСТУПИЛИ:
Стахорська О.В. – начальник управління охорони здоров’я Южноукраїнської
міської ради;
Мірошник Д.М. – директор комунального некомерційного підприємства
«Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
Бєляєва С.Б. – лікар-інфекціоніст некомерційного комунального підприємства
«Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»;
Пузир О.М. – заступник начальника управління освіти міської ради ім.
Б.Грінченка;
Онуфрієнко В.В. - голова Комісії – міський голова;
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Керуючись п.п.6 п.«б» ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», у відповідності до п.3.1.13. «Положення про комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради», затвердження рішенням виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради від 28.04.2021 №95, на виконання вимог доручення
Южноукраїнського міського голови від 21.09.2021 №17/02-34/2990 до рішень Комісії
від 15.09.2021 «Про проведення попереджувальних заходів на адміністративній
території Южноукраїнської МТГ у період епідемічного сезону грипу та ГРВІ 20212022 років» (п.5 протоколу №10), якими затверджено заходи з мінімізації наслідків
поширення захворюваності на грип і ГРВІ, недопущення епідемічних ускладнень,
економічних збитків, а також можливих спалахів інфекції, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповіді керівників профільних управлінь міської ради та закладів охорони
здоров’я Южноукраїнської МТГ взяти до відома.
2. Продовжити роботу сил та засобів міської ланки ТП ЄДС ЦЗ у режимі
надзвичайної ситуації.
Термін: до особливого розпорядження
3. Перевести освітній процес в загальноосвітніх школах, міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті, дитячо-юнацькій спортивній школі, дитячій школі
мистецтв на дистанційну форму навчання.
Термін: з 14.02.2022 до 25.02.2022 включно
4. Доручити міському штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру (далі – міського Штабу), пов'язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на адміністративній території міста
Южноукраїнська (Якуніна) на черговому засіданні проаналізувати епідемічну
ситуацію з грипу та ГРВІ на адміністративній території МТГ та надати пропозиції до
Комісії щодо коригування проведення освітнього процесу та форми навчання в
загальноосвітніх школах, міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, дитячоюнацькій спортивній школі, дитячій школі мистецтв.
Термін: 17.02.2022
5. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Стахорська) продовжити
координацію дій щодо здійснення заходів з профілактики пандемічного грипу, обміну
оперативною інформацією, спільної роботи всіх служб, відомств та установ по
профілактиці та недопущенню загрози виникнення епідемічних ускладнень,
передбачити проведення повного обсягу профілактичних та протиепідемічних заходів
з відповідним їх фінансуванням.
Термін: на період епідсезону
6. УНС ВПО (Колесников) на основі заходів, передбачених п.4-5 зазначеного
рішення підготувати позапланове дистанційне засідання Комісії щодо коригування
протиепідемічних заходів, у т.ч. у закладах освіти.
Термін: при необхідності (за пропозицією Штабу)
7. 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 МТГ, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та за напрямками
діяльності продовжити виконання рішення Комісії від 04.02.2022 (протокол №01).
Термін: на період епідсезону
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8. Контроль за виконанням рішення залишається за головою Комісії.
- членів Комісії за списком
- кворум
Голосували:
- за
- проти
- утримались
- не голосували
у т.ч. відсутні з поважних причин

- 28 чол.;
- 19 чол.;
-

_21_ чол.;
_4_ чол.;
_1_ чол.;
_2_ чол.;
_2_ чол.

Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії
через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної
пошти УНС ВПО (Е-mail: yuuns.kteb@gmail.com) по мірі виконання.

Міський голова

В.В. Онуфрієнко

Секретар комісії

В.А. Єфанов

