
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Протокол регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Полтавської області 
 

                       17.12.2020   №   38/2020 
 

 

ПЛАН РОБОТИ 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій Полтавської області на 2021 рік 
 

 

№ 

з/п 
Питання, що виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники обговорення  

1 Про хід виконання заходів з 

проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації. 

 

Лютий Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації, 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Місцеві органи виконавчої влади,  

Органи місцевого самоврядування.  

2 Про дотримання вимог безпеки 

під час проведення весняно-

польових робіт суб’єктами 

господарювання 

агропромислового комплексу 

області 

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

Управління Держпраці у Полтавській 

області, 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області. 

Лютий 

 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації, 

Управління Держпраці у Полтавській 

області, 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області. 

3 Стан безпеки на автомобільних 

шляхах області та заходи щодо 

його покращення 

 

Служба автомобільних доріг у 

Полтавській області, 

ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області», 

ДП «Полтавський облавтодор АТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України», 

Управління Укртрансбезпеки у 

Полтавській області, 

Квітень Служба автомобільних доріг у 

Полтавській області, 

ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області», 

ДП «Полтавський облавтодор АТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України», 

Управління Укртрансбезпеки у 

Полтавській області, 
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№ 

з/п 
Питання, що виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів 
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Головне управління Національної поліції 

в Полтавській області, 

Управління патрульної поліції в 

Полтавській області. 

Головне управління Національної 

поліції в Полтавській області, 

Управління патрульної поліції в 

Полтавській області. 

4 Про заходи щодо запобігання та 

протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і 

сільськогосподарських угідь  

 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Полтавське обласне управління лісового 

та мисливського господарства,  

Регіональний офіс водних ресурсів у 

Полтавській області, 

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації. 

 

 

Квітень Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Полтавське обласне управління лісового 

та мисливського господарства, 

Регіональний офіс водних ресурсів у 

Полтавській області, 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації., 

Місцеві органи виконавчої влади,  

Органи місцевого самоврядування. 

5 Про стан підготовки місць 

масового відпочинку на водних 

об’єктах області до прийняття 

відпочиваючих 

 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної 

ради, 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області, 

Державна установа «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України». 

Квітень Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Комунальна установа «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної 

ради, 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області, 

Державна установа «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України», 

Місцеві органи виконавчої влади,  

Органи місцевого самоврядування. 

6 Про стан забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

населення області щодо 

готовності місцевих органів 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області, 

Департамент охорони здоров’я 

Червень Головне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області, 

Департамент охорони здоров’я 
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влади, підприємств, установ та 

організацій до роботи в літній 

період і заходів із стабілізації 

епідемічної ситуації з керованих 

інфекцій 

облдержадміністрації, 

Державна установа «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України» 

облдержадміністрації, 

Державна установа «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України», 

Місцеві органи виконавчої влади,  

Органи місцевого самоврядування. 

7 Про стан виконання заходів 

протипожежного захисту в 

закладах освіти, охорони 

здоров’я, культури, соціальної 

сфери та інших об’єктах з 

масовим перебуванням людей 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  

Департамент культури і туризму 

облдержадміністрації,  

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

Червень Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

Департамент культури і туризму 

облдержадміністрації,  

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

Місцеві органи виконавчої влади, 

Органи місцевого самоврядування. 

8 Про впровадження вимог 

інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту у складі 

проєктної та містобудівної 

документації 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, 

Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації, 

 Головне управління ДСНС України 

у Полтавській області. 

Вересень Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, 
Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облдержадміністрації, 
Головне управління ДСНС України 
у Полтавській області, 

Місцеві органи виконавчої влади, 
Органи місцевого самоврядування. 

9 Про готовність сил та засобів 

цивільного захисту області до 

роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, 

Вересень Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, 
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Служба автомобільних доріг у 

Полтавській області, 

ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області», 

ДП «Полтавський облавтодор АТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України», 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

АТ «Полтавагаз», 

АТ «Полтаваобленерго», 

ПОКВП «Полтаватеплоенерго». 

 

Служба автомобільних доріг у 

Полтавській області, 

ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області», 

ДП «Полтавський облавтодор АТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України», 

Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

АТ «Полтавагаз», 

АТ «Полтаваобленерго», 

ПОКВП «Полтаватеплоенерго», 

Місцеві органи виконавчої влади,  

Органи місцевого самоврядування. 

10 Про хід ідентифікації та 

паспортизації об’єктів, які 

становлять потенційну загрозу 

виникнення надзвичайних 

ситуацій. Внесення змін та 

затвердження переліку ПНО, 

ХНО та ОПН на території області. 

Графіки впровадження СРВ НС 

Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Управління Держпраці у Полтавській 

області. 

 

Листопад Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області, 

Управління Держпраці у Полтавській 

області. 

 

11 Про затвердження Плану роботи 

регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

Полтавської області на                  

2022 рік 

Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації  

Листопад Департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації  

 

Заступник голови регіональної комісії    

з питань ТЕБ і  НС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  С. ВЕНГЕР 

 

Відповідальний секретар  регіональної  

комісії з питань ТЕБ і НС                                                                            О. ЛЯШКО 


	Відповідальний секретар  регіональної
	комісії з питань ТЕБ і НС                                                                            О. ЛЯШКО

