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

м. Полтава

№ 2/2021

Голова: Греков Є.А. – заступник голови Полтавської облдержадміністрації
Секретар: Глова О.В.
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 органів місцевого самоврядування
області.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
погіршенням погодних умов, мінімізації їх наслідків та оперативного
реагування на них.
2. Про
м. Полтави.

забезпечення

теплопостачанням

мешканців

109-го

району

3. Про реалізацію заходів цивільного захисту в районних державних
адміністраціях новостворених районів та територіальних громадах.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області
В.Салогуба, директора Державного підприємства ,,Агентство місцевих доріг
Полтавської області” О.Басана.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
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1. Інформацію начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області
В.Салогуба, директора Державного підприємства ,,Агентство місцевих доріг
Полтавської області” О.Басана взяти до відома.
2. Міськвиконкомам та територіальним громадам у взаємодії з органами
соціального захисту та підрозділами ГУ ДСНС України у Полтавській області
на відповідній території підпорядкування невідкладно:
2.1. Визначити та затвердити перелік, матеріальне-технічне забезпечення
об’єктів тимчасового обігріву при переохолодженні та обмороженні, а
враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р.
№ 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”, визначити такі пункти в закладах охорони здоров’я та
соціальних закладах;
2.2. Надати інформацію про кількість визначених, готовність до
розгортання, місце розташування, матеріально-технічне забезпечення
тимчасових пунктів обігріву, відповідальних за них посадових осіб (із
зазначенням контактної інформації) до Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації (електронна пошта: uns@adm-pl.gov.ua).
Термін: до 15.00 14.01.2021
2.3. Розгорнути максимальну кількість стаціонарних пунктів обігріву для
надання допомоги людям та забезпечення їх цілодобової роботи, за умови
температури повітря нижче 10 градусів морозу протягом трьох діб поспіль.
3. Головам міськвиконкомів та територіальних громад:
3.1. Забезпечити резервування ліжко-місць для тимчасового перебування
бездомних осіб на період несприятливих погодних умов;
3.2. Інформацію про відповідальних осіб, їх контакти та адреси розгорнутих
ліжко-місць
надати
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
та
Департаменту
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації до 12 години 14.01.2021 року для подальшого
розміщення в засобах масової інформації.
4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та територіальним громадам в
зв’язку з різким погіршенням погодних умов та подальшим значним зниженням
температури повітря:
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4.1. Забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале
функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених
пунктів і транспортного сполучення;
4.2. Забезпечити організацію оперативного реагування та залучення
необхідних сил і засобів для забезпечення проїзду транспорту на автомобільних
дорогах та в населених пунктах, ліквідація аварій у системах
життєзабезпечення і відновлення енергопостачання населених пунктів;
4.3. Забезпечити роботу соціальних патрулів на вулицях населених
пунктів, з метою виявлення осіб, що потребують надання соціальної, медичної
допомоги тощо та про вжиті заходи проінформувати Департамент соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
(електронна
пошта:
vonsp@plsz.gov.ua) для узагальнення інформації.
Термін: невідкладно
5. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства облдержадміністрації, Департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації спільно з підприємствами електро-,
газо- та теплопостачання забезпечити моніторинг проблем щодо постачання
енерго- та теплоносіїв мешканцям області в умовах погіршення погодних умов.
Термін: невідкладно
6. Головам райдержадміністрацій, головам міськвиконкомів, керівникам
територіальних громад, Службі автомобільних доріг у Полтавській області, ДП
,,Агентство місцевих доріг Полтавської області”, Управлінню патрульної
поліції у Полтавській області забезпечити виконання доручення
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 12.01.2021 р. № 1/2021.
7. Департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації спільно
Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації забезпечити широке
інформування в засобах масової інформації населення про місця розташування
на території населених пунктів області тимчасових пунктів обігріву при
охолодженні та обмороженні.
Термін: невідкладно
8. Службі автомобільних доріг у Полтавській області, Державному
підприємству ,,Агентство місцевих доріг Полтавської області” щодня до 15.00
надавати інформацію щодо стану доріг в умовах погіршення погодних умов,
кількості звернень громадян на гарячу лінію до диспетчерської служби, їх
розгляду та стану вирішення до Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації (електронна пошта: uns@adm-pl.gov.ua).
Термін: починаючи з 14.01.2021
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2. СЛУХАЛИ:
Інформацію
заступника
директора
Департаменту
містобудування і архітектури та житлово-комунального
облдержадміністрації Е.Реви.

будівництва,
господарства

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію заступника директора Департаменту
містобудування і архітектури та житлово-комунального
облдержадміністрації Е.Реви взяти до відома.

будівництва,
господарства

2. Полтавській територіальній громаді:
2.1. Вжити невідкладних заходів із забезпечення безперебійного
постачання теплом мешканців 109-го мікрорайону м.Полтави;
2.2. Надати інформацію до Управління житлово-комунального
господарства Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та
житлово-комунального господарства облдержадміністрації:
2.2.1 щодо стану технічної готовності підприємства ,,Полтаватепло” до
безперебійного постачання теплом мешканців 109-го мікрорайону м.Полтави;
Термін: до 16.00 13.01.2021
2.2.2 щодо плану реагування на випадок загострення ситуації постачання
теплом мешканців 109-го мікрорайону м.Полтави;
Термін: до 12.00 14.01.2021
2.2.3 про стан забезпечення теплопостачанням
мікрорайону м.Полтави до 10.00 щоденно

мешканців

109-го

Термін: до дати запуску теплопостачання підприємством ,,Полтаватепло”
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, Головного
управління ДСНС України у Полтавській області, Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області взяти до відома.
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2. У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою області та з
метою
ефективної
реалізації
завдань
цивільного
захисту
райдержадміністраціям новоутворених районів:
2.1. Створити підрозділи з питань цивільного захисту та затвердити
положення про них.
2.2. Здійснити перегляд та коригування номенклатур місцевих
матеріальних резервів, місцевих програм, спрямованих на захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,
передбачити необхідне фінансування для реалізації передбачених в них
заходів.
2.3. Забезпечити координацію роботи у сфері цивільного захисту
територіальних громад на відповідній території.
Термін: до 26.02.2021
2.4. Продовжити реконструкцію місцевих автоматизованих систем
централізованого оповіщення відповідно до Плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від
11 липня 2018 р. № 488-р.
Термін: протягом року
3. З метою побудови системи цивільного захисту на базовому рівні
місцевого самоврядування та ефективної реалізації завдань захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, територіальним громадам:
3.1. Забезпечити створення підрозділів або призначення окремих фахівців
з питань цивільного захисту, які будуть безпосередньо організовувати
виконання цих завдань та необхідну взаємодію з підрозділами ДСНС та
місцевими органами виконавчої влади.
3.2. Утворити місцеві матеріальні резерви для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, затвердити номенклатури
місцевих матеріальних резервів.
3.3. Передбачити створення резервних фондів у місцевих бюджетах на
здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків.
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3.4. Розробити та затвердити місцеві програми, спрямовані на захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню,
передбачити їх фінансування.
Термін: до 26.02.2021
3.5. З метою створення місцевих автоматизованих
централізованого оповіщення:
3.5.1 розробити положення про місцеву систему оповіщення;

систем

Термін: до 05.03.2021
3.5.2 замовити виготовлення проектної документації місцевих систем
оповіщення та погодити її у ГУ ДСНС України в Полтавській області.
Термін до 30.11.2021
3.6. Забезпечити створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів та
формувань добровільної пожежної охорони.
Термін: протягом року
3.7. Надавати звіт про виконану відповідну роботу по п.3 цього протоколу
до 10 числа кожного місяця до Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації (електронна пошта: uns@adm-pl.gov.ua).
Термін: до 01.09.2021
Контроль та перевірку виконання покласти на Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації та ГУ ДСНС України у Полтавській
області.
4. Райдержадміністраціям, територіальним громадам забезпечити
(передбачити) навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на
відповідній території, в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Полтавської області.
Термін до 30.11.2021
Контроль за виконанням протокольних рішень покласти на Департамент з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.
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