ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
10 вересня 2021 року

м. Полтава

№ 15/2021

Голова: Синєгубов О.В. – голова Полтавської облдержадміністрації
Секретар: Ляшко О.С.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області.
Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних
державних адміністрацій та керівниками територіальних громад.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про стан готовності органів виконавчої влади області до дій в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури, у
тому числі забезпечення сталої роботи транспортної інфраструктури та
паливно-енергетичного комплексу.
2. Про готовність сил та засобів до роботи в осінньо-зимовий період
2021-2022 р.
3. Про забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації в області.
4. Різне.
1.СЛУХАЛИ:
Інформацію Управління інфраструктури та цифрової трансформації
облдержадміністрації, Управління житлово-комунального господарства та
енергетики облдержадміністрації.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Управління інфраструктури та цифрової трансформації
облдержадміністрації, Управління житлово-комунального господарства та
енергетики облдержадміністрації взяти до відома.
2. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, Головному
управлінню ДСНС України у Полтавській області, Управлінню інфраструктури
та цифрової трансформації облдержадміністрації, Управлінню житлово-
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комунального господарства та енергетики облдержадміністрації, Службі
автомобільних доріг у Полтавській області, державному підприємству
,,Агентство місцевих доріг Полтавської області”, Головному управлінню
Національної поліції в Полтавській області, Управлінню патрульної поліції в
Полтавській області, райдержадміністраціям організувати/забезпечити:
2.1. Постійний моніторинг ситуації і оперативне реагування на виявлені
загрози;
2.2. Утримання в готовності сил і засобів установ, організацій, підприємств
усіх форм власності в межах компетенції;
2.3. Створення та підтримання необхідного резерву матеріально-технічних
засобів та утримання їх у готовності до використання у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій;
2.4. Виконання заходів до реагування на надзвичайні ситуації, характерні
для осінньо-зимового періоду (відповідно до компетенції), зокрема порушення
транспортного сполучення на автомобільних дорогах та вулично-дорожній
мережі, аварій на об’єктах забезпечення життєдіяльності населення та
соціально-побутової сфери і знеструмлення населених пунктів.
Контроль за виконанням, комунікацію з відповідальними
виконавцями та узагальнення покласти на
Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.
Термін: постійно
3. Полтавському обласному центру з гідрометеорології, Департаменту
інформаційної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністраціям,
територіальним громадам забезпечити інформування населення у разі
передумов, про загрозу та настання несприятливих гідрометеорологічних явищ.
Термін: постійно
4. Управлінню житлово-комунального господарства та енергетики
облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту культури і
туризму облдержадміністрації, територіальним громадам, балансоутримувачам
усіх форм власності у взаємодії з Головним управлінням ДСНС у Полтавській
області забезпечити підвищення рівня протипожежного стану об’єктів
житлово-комунального господарства та соціально-побутової сфери.
Контроль за виконанням покласти на Головне управління ДСНС у
Полтавській області.
Термін: невідкладно
5. Райдержадміністраціям спільно з територіальними громадами, Головним
управлінням ДСНС у Полтавській області, Головним управлінням Національної
поліції в Полтавській області та у взаємодії з Департаментом соціального
захисту населення облдержадміністрації, Департаментом з питань оборонної
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роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації:
5.1. Організувати комісійні перевірки всіх будинків (пансіонатів) для
людей похилого віку, інших соціально-незахищених верств населення
незалежно від форми власності на предмет готовності безпечного
функціонування в осінньо-зимовий період 2021-2022 років;
Контроль за виконанням покласти на Головне управління ДСНС у
Полтавській області.
Термін: до 19.11.2021
5.2. Про результатами проведених перевірок та по виявлених недоліках
поінформувати Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації.
Термін: до 26.11.2021
6. Райдержадміністраціям та територіальним громадам розглянути на
місцевих комісіях з питань ТЕБ і НС питання належного функціонування
недержавних надавачів соціальних послуг та здійснити заходи щодо усунення
виявлених порушень пожежної безпеки та недопущення виникнення
надзвичайних ситуацій.
Термін: до 16.10.2021
7. Територіальним громадам спільно з Головним управлінням
Національної поліції в Полтавській області, Управлінням патрульної поліції в
Полтавській області, Головним управлінням ДСНС України у Полтавській
області організувати заходи з попередження загибелі і травмування людей
внаслідок обмороження та переохолодження, у тому числі роботу ,,соціальних
патрулів” на підпорядкованих територіях.
Термін: протягом мінусових позначок температури повітря
8. Рекомендувати територіальним громадам:
8.1. Для своєчасної підготовки дорожнього господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2021-2022 року сприяти у вирішенні питань щодо
заготівлі піску для створення запасу протиожеледної суміші та створення
резерву пально-мастильних матеріалів для боротьби з можливими сніговими
заметами;
8.2. Визначити обсяги та створити матеріальні резерви, у тому числі
пально-мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих
надзвичайних ситуацій;
8.3. Забезпечити готовність аварійно-відновлювальних бригад до
реагування на можливі аварії та надзвичайні ситуації на об’єктах критичної
інфраструктури;
8.4. Відпрацювати на підвідомчих територіях списки людей похилого віку,
осіб з інвалідністю та інших мало мобільних верств населення з метою надання
їм першочергової допомоги при аваріях на централізованих системах
теплопостачання.
8.5. Забезпечити готовність автономних джерел енергозабезпечення;
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8.6. Посилити роботу з населенням на підвідомчих територіях щодо
недопущення спалювання сухої рослинності/стерні на присадибних ділянках
задля запобігання погіршенню екологічної ситуації.
Термін: постійно
9. Структурним підрозділам облдержадміністрації (за напрямками
діяльності яких на території області обліковано об’єкти критичної
інфраструктури) спільно з територіальними громадами розглянути питання
щодо виділення коштів, які будуть спрямовані на забезпечення фізичного
захисту об’єктів критичної інфраструктури.
Термін: невідкладно
10. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, територіальним громадам уточнити плани реагування
на надзвичайні ситуації територіальної підсистеми та її ланок, до яких
включити сили і засоби державних установ, організацій, підприємств усіх форм
власності.
Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації.
Термін: вересень-жовтень 2021 року
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Управління житлово-комунального господарства та
енергетики облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг у Полтавській
області, державного підприємства ,,Агентство місцевих доріг Полтавської
області”.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Управління житлово-комунального господарства та
енергетики облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг у Полтавській
області, державного підприємства ,,Агентство місцевих доріг Полтавської
області” взяти до відома.
2. Рекомендувати територіальним громадам в межах компетенції спільно з
операторами систем газопостачання, теплопостачальними компаніями на
підвідомчих територіях:
2.1. З метою недопущення аварійних ситуацій у системах газопостачання,
виконання вимог Правил безпеки систем газопостачання, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 р. за № 674/27119, Кодексу
газорозподільних систем, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
6 листопада 2015 р. за № 1379/27824, вжити дієвих заходів до вчасного
проведення робіт спеціалізованими організаціями і надання актів про перевірку
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та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових
об’єктів, житлових та громадських будинків;
Термін: вересень-жовтень 2021 року
2.2. Забезпечити проведення заходів з пропаганди правил безпечного
користування газовим та пічним обладнанням, електроприладами у побуті;
Термін: вересень-жовтень 2021 року
2.3. Вжити заходів щодо дотримання теплопостачальними організаціями та
споживачами теплової енергії Правил користування тепловою енергією,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р.
№ 1198.
Термін: протягом опалювального сезону 2021-2022 років
3. Управлінню житлово-комунального господарства та енергетики
облдержадміністрації спільно з АТ ,,Полтаваобленерго”, територіальними
громадами:
3.1. Уточнити мінімально необхідні потреби електроенергії для
забезпечення роботи котелень від пересувних автономних електростанцій на
випадок їх знеструмлення; розробити (уточнити) схеми підключення
автономних електростанцій;
Термін: вересень-жовтень 2021 року
3.2. Передбачити резервні джерела електроживлення (дизель-генератори,
відомчі електростанції) котелень та забезпечити оперативне їх залучення за
потреби у випадку відключення електропостачання.
Термін: вересень-жовтень 2021 року
4. Територіальним громадам з метою попередження обмороження та
переохолодження людей протягом осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.:
4.1. Визначити наявні існуючі будівлі та приміщення у них для
використання під стаціонарні пункти обігріву, передбачати в першу чергу
наявні стаціонарні приміщення, що забезпечені теплом;
Термін: вересень-жовтень 2021 року
4.2. Інформацію про визначені пункти обігріву, їх адреси доводити через
місцеві засоби масової інформації, розміщувати на автостанціях, залізничних
станціях, ринках, у громадському транспорті, інших місцях масового скупчення
людей;
Термін: у періоди зниження температури повітря до мінусових
позначок
4.3. У пунктах обігріву передбачити наявність гарячих напоїв, продуктів
харчування, чергування працівників соціальних служб, волонтерів та у
взаємодії з Національною поліцією забезпечити дотримання громадського
порядку;
Термін: протягом осінньо-зимового сезону 2021-2022 років
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4.4. Інформацію про визначені місця та адреси розташування стаціонарних
пунктів обігріву надати для узагальнення до секретаріату регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської
області (електронна пошта: regtebnspl@ukr.net).
Термін: до 15.10.2021
5. Службі автомобільних доріг у Полтавській області, державному
підприємству ,,Агентство місцевих доріг Полтавської області”, Головному
управлінню ДСНС у Полтавській області, Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації провести командно-штабні тренування щодо спільних
міжвідомчих дій в складних погодних умовах осінньо-зимового періоду
2021-2022 років та ліквідації їх наслідків.
Контроль за виконанням п/п 5 п.2 покласти на Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.
Термін: жовтень 2021 року
6. Полтавській міській територіальній громаді:
6.1. Спільно з ТОВ ,,Полтаватепло” відкоригувати терміни запуску
котельні за адресою: вул. Новозіньківська, 5Б-К, м. Полтава, визначені в
розробленій ТОВ ,,Полтаватепло” відповідній дорожній карті, привівши їх до
необхідних у відповідності до старту опалювального сезону 15.10.2021;
Термін: до 17.09.2021
6.2. Передбачити своєчасне фінансування з міського бюджету:
6.2.1 ремонтних та відновлювальних робіт, направлених на відновлення
надання послуги з централізованого теплопостачання мешканцям 109
мікрорайону міста Полтави;
6.2.2 об’ємів газу необхідних для запуску та подальшої роботи котельні за
адресою: вул. Новозіньківська, 5Б-К, м. Полтава з укладанням відповідних
договорів з оператором газового ринку та газорозподільною компанією;
Термін: до вирішення питання
6.3. У разі не вирішення ситуації в належні терміни попередньо
передбачити пункти тимчасового розміщення та обігріву людей 109
мікрорайону м. Полтава:
- Комунальний заклад Полтавський навчально-виховний комплекс (школагімназія № 9) S = 3377м2 за адресою: вул. Шведська, 3, м. Полтава;
- Навчальний корпус політехнічного ліцею за адресою: пров. Заячий,1А,
- м. Полтава.
Як додатковий резерв:
- Комунальний заклад Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5 за
адресою: вул. Соборності, 64, м. Полтава;
Термін: до вирішення питання
6.4. Передбачити необхідне фінансування на виконання п/п 6.3 п.2 цього
протоколу на придбання та закладення до матеріального резерву Полтавської
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міської територіальної громади необхідних матеріальних та інших ресурсів, з
розрахунку на можливу кількість евакуйованого населення;
6.5. Про виконання п/п 6.3 та 6.4 інформацію надати до Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації
6.5. Про стан виконання протокольних рішень по п/п 6.1 та 6.2, а також
рішень міської влади та проведеної роботи з вирішення питання надавати
інформацію
до
Управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації (електронна пошта: gujkg@adm-pl.gov.ua)
Термін: щоденно та до вирішення питання
7. Територіальним громадам надати до Управління житлово-комунального
господарства та енергетики облдержадміністрації інформацію про стан
підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років в контексті придбання
та накопичення піщано-солевої суміші, пально-мастильних матеріалів,
відповідної техніки та механізмів тощо.
Термін: до 15 жовтня 2021 року
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській
області.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Головного управління
Полтавській області взяти до відома.

Держпродспоживслужби

в

2. Територіальним громадам:
2.1. Визначити осередки виникнення стихійної торгівлі у населених
пунктах громад;
2.2. Створити при виконавчих комітетах відповідних громад постійно
діючі комісії з ліквідації несанкціонованої стихійної торгівлі на території
відповідних адміністративних територій;
2.3. Розробити та затвердити плани із ліквідації осередків стихійної
торгівлі харчовими продуктами, у тому числі продукції тваринного
походження, плодоовочевої продукції на вулицях і площах адміністративних
територій, вздовж доріг і вулиць, території біля ринків;
2.4. Забезпечити постійний контроль за роботою комісій з ліквідації
несанкціонованої стихійної торгівлі;
2.5. За необхідності, за встановленим порядком, звертатися до Головного
управління Національної поліції в Полтавській області та Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області про направлення представників
управлінь для роботи в комісіях з ліквідації несанкціонованої стихійної торгівлі
відповідних адміністративних територій;
2.6. Періодично висвітлювати в місцевих засобах масової інформації
питання небезпеки та заборони стихійної торгівлі у невстановлених місцях на
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відповідних адміністративних територіях області та про адміністративну
відповідальність щодо цього та про санітарно-епідеміологічну ситуацію,
пов’язану із захворюванням на кишкові інфекції;
2.7. Забезпечити постійний контроль за безпекою та якістю харчування у
дитячих навчальних закладах, власниками яких є територіальні громади;
2.8. В межах компетенції провести інвентаризацію джерел питного
водопостачання громадського користування (громадські колодязі), за
необхідності провести ремонтні та очисні роботи;
2.9. Зобов’язати суб’єктів господарювання, як здійснюють подачу питної
води населенню, проводити виробничий лабораторний контроль за якістю та
безпекою питної води;
2.10. В разі виникнення загрози щодо постачання неякісної та небезпечної
питної води населенню, невідкладно вжити заходи щодо припинення
постачання такої води та забезпечити населення питною водою із
альтернативних джерел з безпечною водою належної якості.
Термін: постійно
3. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області
залучати особовий склад для проведення ефективних заходів з ліквідації
несанкціонованої стихійної торгівлі на вулицях населених пунктів, територіях,
прилеглих до ринків, у тому числі і захисту членів комісій при виконанні ними
службових обов’язків.
Термін: постійно
4. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області:
4.1. Проводити дієвий державний нагляд (контроль) щодо операторів
потужностей ринку харчових продуктів, дитячих закладів освіти, суб’єктів
господарювання, які здійснюють постачання питної води населенню області;
4.2. Організувати широку просвітницьку та роз’яснювальну роботу, а
також проведення інших заходів серед населення і гостей області з
профілактики гострих кишкових інфекцій.
Термін: постійно
5. Територіальним громадам розробити та затвердити плани комісійних
перевірок об’єктів централізованого водопостачання, закладів освіти, закладів
громадського харчування із залученням спеціалістів Держпродспоживслужби
та всіх інших причетних служб і відомств щодо дотримання санітарного
законодавства.
Термін: до 15.10.2021
6. Державній установі ,,Полтавський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” забезпечити
проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу факторів
життєдіяльності людини, особливо, питної води.
Термін: постійно
7. Державній установі ,,Полтавський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”, територіальним
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