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ПЛАН РОБОТИ
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС на 2017 рік.

Вих.№02-07/1375 від 29.12.2016р.
( Управління з питань ЦЗ ОДА)

Перелік заходів

Відповідальні за підготовку та
узагальнення матеріалів для розгляду на
засіданні комісії

Ким внесено
питання до
розгляду

2

3

4

1

Про прогноз весняної повені в 2017 р., та
готовність гідроспоруд і об’єктів господарства
області, комунальних та аварійно-рятувальних
служб області до пропуску льодоходу і повені у
2017 році.
Підводне обстеження гідроспоруд (мостів, дамб
та інше) Комунальною установою „Рятувальноводолазна служба” Полтавської обласної ради.

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
Полтавський обласний гідрометцентр;
Полтавське обласне управління водних
ресурсів;Управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації;
Департамент екології та природніх ресурсів
облдержадміністрації;
Служба автомобільних доріг в області;
ДП„Полтаваавтодор”;
Відокремлене
підприємство„Полтавська
дирекція
залізничних перевезень” ДП „Південна
залізниця”; Головне управління
ДСНС
України у Полтавській області ; Комунальна
установа „Рятувально-водолазна служба”
Полтавської обласної ради

Управління
з
питань
ЦЗ
облдержадміністраці
ї; ГУ ДСНС України
у
Полтавській
області;
Обласне
управління водних
ресурсів; Служба
автомобільних
доріг
у
Полтавській
області
;
Комунальна
установа
„Рятувальноводолазна служба”
Полтавської
обласної ради

Лютий

2

Про хід виконання заходів щодо проведення технічної Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат ГУ ДСНС України у
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в регіональної комісії.
Полтавській області;
області.
Підготовка матеріалів: Головне управління Управління
ЦЗ

Лютий

№
пп

1

ДСНС України у Полтавській області. ОДА..
Управління ЦЗ облдержадміністрації, міські,
районні комісії з питань ТЕБ і НС.

Термін
проведенн
я

5

3

Стан безпеки на автомобільних шляхах області та
заходи щодо його покращення.
Щодо попередження виникнення НС при
перевезенні пасажирів на території області

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат Управління
регіонально комісії.
інфраструктури та і
Підготовка матеріалів:Головне управліннятуризму ОДА;
ДСНС України у Полтавській області.ГУ ДСНС України у
Управління інфраструктури і туризму ОДА; ГУПолтавській області.
Нац.поліції в Полтавській області
ГУ Нац.поліції в
Полтавській області.

4

Про підготовку до проведення Державною
службою України з надзвичайних ситуацій
практичних заходів з навчань, надання методичної
допомоги та перевірки на території області в 2017 р
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матеріалів:
Секретаріат ГУ ДСНС України Березень
Про попередження виникнення надзвичайних Узагальнення
у
Полтавській
ситуацій (подій), в тому числі пожеж в побуті, регіональної комісії.
Підготовка
матеріалів:
Головне
управління
області;
Управління
та загибелі громадян.

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіонально комісії.
Підготовка
матеріалів:Управління
ЦЗ
ОДА,ГУ ДСНС в обл..,Спеціалізовані служби
ЦЗ,міські, районні комісії з питань ТЕБ і НС

ДСНС України у Полтавській
Управління Держпраці в області.

6

матеріалів:
Секретаріат Управління
Щодо впровадження розділів інженерно- Узагальнення
містобудування
технічних заходів цивільного захисту у складі регіональної комісії.
Підготовка
матеріалів:Головне
управління
архітектури
проектної та містобудівної документації.

матеріалів:
Про стан промислової безпеки та охорони праці Узагальнення
суб’єктів господарювання, що використовують регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
хлор та аміак для виробничих потреб.

Лютий

області.Держпраці в області.

ДСНС України у Полтавській області;
Управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації. Керівники об’єднаних
громад області.
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Управління
ЦЗ
ОДА, ГУ ДСНС в
обл.,Спеціалізовані
служби ЦЗ,міські,
районні комісії з
питань ТЕБ і НС.

Лютий

Секретаріат

Березень
та

облдержадміністраці
ї.
ГУ ДСНС
України
у
Полтавській області.

Управління
Держпраці
у
Управління Полтавській
Держпраці в області, Головне управління області.
ДСНС України в області;
Головне
Керівники об’єднаних громад області
управління ДСНС

Березень

України
в
області;Управлінн
я ЦЗ ОДА, місцеві
комісії з питань
ТЕБ і НС міст і
районів
області,
керівники
об’єднаних громад
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матеріалів:
Про дотримання вимог безпеки під час Узагальнення
проведення весняно-польових робіт суб’єктами обласної комісії.
господарювання агропромислового комплексу Підготовка матеріалів:
Управління Держпраці у
області.

9

Про підготовку до купального сезону 2017 року
та літнього відпочинку і оздоровленню дітей,
визначення, облік та обладнання місць масового
відпочинку населення на водоймах області.

Секретаріат Управління
Держпраці
у
Полтавській
Полтавській області;;Департаме
області;
Департамент
агропромислового нт
розвитку облдерадміністрації; ГУ ДСНС в агропромислового
Полтавській області;
розвитку
облдержадміністра
ції.
Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
ГУ ДСНС України у Полтавській області. КУ„
Обласна
рятувально-водолазна
служба”
обласної ради;
Управління СЕС у Полтавській області.

Квітень

ГУ ДСНС України у Квітень
Полтавській області;
Головне
управління СЕС у
Полтавській
області. Державна

установа
Державна установа ”Полтавський обласний ”Полтавський
лабораторний центр МОЗ України” Керівники обласний
лабораторний центр
об’єднаних громад області.
МОЗ України”

10 Про заходи щодо забезпечення протидії
масовим пожежам в лісах, на торф’яниках і
сільгоспугіддях у весняно-літній період 2017
року, про недопущення виникнення пожеж на
осушувальній
системі
річки
Хорол
в
Глобинському і Семенівському районах.

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
Головне управління ДСНС України у
Полтавській області; Управління лісового та
мисливського господарства в області.
Полтавське обласне управління водних
ресурсів. Керівники об’єднаних громад області.

ГУ ДСНС України у Травень
Полтавській області;
Полтавське
обласне
управління водних
ресурсів.
Управління
лісового
та
мисливського
господарства
в
області.

11 Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення у літній період 2016
року та забезпечення населення якісною
питною водою.

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіональної комісії комісії.
Підготовка матеріалів:
Департамент охорони здоров’я ОДА ;
Управління
ЖКГ
облдержадміністрації;
Управління СЕС у Полтавській
області.

Травень

Управління
з
питань
НС
облдержадміністра
ції; Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністра
Державна установа ”Полтавський обласний ції
Державна
лабораторний центр МОЗ України” Керівники установа
об’єднаних громад області
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”Полтавський
обласний
лабораторний центр
МОЗ України”

Про стан готовності органів місцевої влади і Узагальнення матеріалів: Секретаріат
самоврядування до дій в умовах виникнення регіональної комісії комісії.
надзвичайних ситуацій на об’єктах інфраструктури, Підготовка матеріалів:Управління
щодо яких існує загроза вчинення терористичних актів. інфраструктури ОДА,Департамент економіки

ОДА, ГУ нацполіції в області, СБУ в області,
Облвійськомат. ГУ ДСНС України в області.
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Про запобігання виникнення пожеж на об’єктах Узагальнення
матеріалів:
сільськогосподарського виробництва в період збору регіональної комісії.
врожаю зернових.
Підготовка матеріалів:

Управління
Червень
інфраструктури ОДА
ГУ ДСНС України у
області,СБУ області,
ГУ Нацполіції в обл.
Облвійськомат.

Секретаріат Управління
з
питань
ОДА.Головне

Червень
ЦЗ

Про стан утримання джерел протипожежного Головне управління ДСНС України у
водопостачання в містах та обладнання пірсів для Полтавській
області;
Департамент
забору води в районах області.
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації. Керівники об’єднаних

управління
ДСНС
України
у
Полтавській
області.

громад області

14

Про стан забезпечення протипожежного захисту
об’єктів з масовим перебуванням людей та
протипожежного захисту будівель підвищеної
поверховості в мм. Полтаві, Кременчуку та
Комсомольську.

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
Головне управління ДСНС України в
Полтавській
області;
міськвиконкоми:
Полтави,Кременчука, Комсомольська.

Головне управління
ДСНС України у
Полтавській області.
Місцеві комісії з
питань ТЕБ і НС
Полтавви,
Кременчука,
Горішніх Плавнів.

Липень

15

Про стан промислової безпеки та охорони праці Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють регіональної комісії.
діяльність
із
зберігання
та
переробки Підготовка матеріалів:
зерна(елеватори,комбікормові заводи, млини).
Управління Держпрці у Полтавській області;
Департамент агропромислового розвитку;
Головне управління ДСНС України у
Полтавській
області;міськвиконкоми,
райдержадміністрації. Керівники об’єднаних

Управління
Держпраці
у
Полтавській
області;
Департамент
агропромислового
розвитку;
Головне
управління ДСНС
України
у
Полтавській
області.

Липень

Секретаріат Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністра
Підготовка матеріалів:
Департамент
охорони
здоров’я ції.
Головне
облдержадміністрації; Головне управління управління СЕС в
СЕС
у
Полтавській
області;Головне Полтавській
управління національної поліції України у області. Державна

Серпень

громад області.
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Заходи щодо попередження виникнення НС при Узагальнення
матеріалів:
проведенні Національного Сорочинського ярмарку
регіональноїї комісії.

Полтавській області; ГУ ДСНС в області. установа
Керівник Великосорочинської об’єднаної ”Полтавський
обласний
громади.

лабораторний центр
МОЗ України”

17 Щодо попередження виникнення отруєння серед Узагальнення
населення
продуктами
дикоростучими грибами

харчування

матеріалів:
Секретаріат
та регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
ГУ СЕС в області; Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації. Державна

ГУ СЕС в області;
Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністра
ції.
Державна

Серпень

установа ”Полтавський обласний лабораторний установа
центр МОЗ України” Керівники об’єднаних ”Полтавський
обласний
громад області.
лабораторний центр
МОЗ України”
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Про
підготовку
об’єктів
господарства,
транспорту,
енергозабезпечення,
зв’язку
та
соціального призначення (лікарні, школи та інше.)
до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017
року.

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
Управління ЖКГ облдержадміністрації;
ГУ ДСНС в області;
Відокремлене
підприємство„Полтавська
дирекція
залізничних перевезень” ДП „Південна
залізниця”
Служба автомобільних доріг у Полтавській
області;
Управління СЕС у Полтавській області;
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації;Управління
інфраструктури та туризму ОДА, Департамент
економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій ОДА, Департамент фінансів ОДА,

Управління ЖКГ
облдержадміністра
ції;
Департамент
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністра
ції; Відокремлене
підприємство„Пол
тавська дирекція
залізничних
перевезень”ДП
„Південна
залізниця”
Служба

Серпень

Департамент екології та природних ресурсів,
Департамент
освіти
та
науки
облдержадміністрації; ПАТ „Полтавагаз”;
ПАТ
„Полтаваобленерго”;
Полтавський
обласний
центр
з
гідрометеорології;
Керівники об’єднаних громад області.
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Про забезпечення населення області засобами Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
радіаційного та хімічного захисту.
регіональної комісії.
Підготовка матеріалів:
ГУ ДСНС України у Полтавській області;
Управління з питань ЦЗ ОДА. Керівники
об’єднаних громад області.
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21

22

Про стан протипожежного захисту населених
пунктів в сільській місцевості та створення і
функціонування підрозділів місцевої пожежної
охорони.
Про хід ідентифікації та паспортизації об’єктів, які
становлять потенційну загрозу виникнення НС. Про
внесення змін до переліку ПНО,ХНО та ОПН на
території Полтавської області за 2017 рік. Графіки
СРВ НС, їх впровадження.
Затвердження переліків ХНО,ПНО,ОПН на 2018р
Про очищення території колишнього військового
полігону „Яреськи”
від
вибухонебезпечних
предметів піротехнічною службою Головного
управління ДСНС в Полтавській області.

автомобільних
доріг
у
Полтавській
області;
ГУ ДСНС
У
Полтавській
області;
Полтавське обласне
управління водних
ресурсів.
ГУ
ДСНС
України
в
області;
Управління
ЦЗ
ОДА
Керівники
об’єднаних
області.

Вересень

громад

Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат Головне
Вересень
регіональної комісії.
управління ДСНС
Підготовка матеріалів: ГУ ДСНС України у України в області.
Полтавській області; райдержадміністрації.
Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат ГУ ДСНС України у Жовтень
регіональної комісії.
Полтавській області;
управління
Підготовка матеріалів:
ГУ ДСНС України у Полтавській області;Держпраці в області;
управління Держпраці у Полтавській області.
Узагальнення
матеріалі:
Секретаріат ГУ ДСНС України
Жовтень
регіональної комісії.
в
Полтавській
області.
Підготовка матеріалів:
ГУ ДСНС України в Полтавській області.
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Щодо проблемних питань пов’язаних з швидким Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
підняттям захворюваності на грип та його регіональної комісії.
ускладнень, виділення коштів для проведення Підготовка матеріалів:
вакцинації проти грипу людей групи ризику.
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації;Управління
СЕС
у
Полтавській області. Державна установа

Департамент
Листопад
охорони здоров’я
ОДА
Головне
управління СЕС у
Полтавській
області Державна

”Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ установа
України” Керівники об’єднаних громад області. ”Полтавський
обласний
лабораторний центр
МОЗ України”
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Про заходи, спрямовані на недопущення Узагальнення
матеріалів:
Секретаріат
виникнення надзвичайних ситуацій під час регіональної комісії.
святкування Новорічних і Різдвяних свят та Підготовка матеріалів:
Водохрещення.
Управління СЕС у Полтавській області.; ГУ
ДСНС України у Полтавській області.
Про запобігання загибелі людей на водних Узагальнення матеріалів
об’єктах області в зимовий період та готовність Секретаріат регіональної комісії.
аварійно-рятувальних служб області до дій за Підготовка матеріалів
призначенням.
ГУ ДСНС України у Полтавській області;
КУ„Водолазно-рятувальна служба” обласної
ради. Керівники об’єднаних громад області.

26 Про результати проведення заходів з підготовки Узагальнення матеріалів

Управління СЕС у Грудень
Полтавській області;
ГУ ДСНС України
у
Полтавській
області.
ГУ .ДСНС України у Грудень
Полтавській бласті;
КУ„Водолазно.рятувальнаслужба
обласної ради”.

Секретаріат ГУ ДСНС України у Грудень
органів управління та сил цивільного захисту у регіональної комісії.
Полтавській
2017 році (КШН та тренування з міськими, Підготовка матеріалів ГУ ДСНС України у області;Управління
районними ланками; навчання керівного складу Полтавській області; Керівники об’єднаних ЦЗ ОДА
цивільного захисту в навчально-методичному громад області.
центрі управління ДСНС України в Полтавській
області).

27 Розгляд

термінових,
невідкладних
питань, Узагальнення
матеріалів
проводиться Секретаріат комісії Протягом
пов’язаних з попередженням та ліквідацією терміново, з моменту надходження
протягом 2017 року 2017 року
можливих НС проводиться на протязі 2017 року
при їх надходженні.

28

Підсумки роботи комісій з питань ТЕБ і НС
Узагальнення матеріалів
області. Затвердження Плану роботи регіональної
Секретаріат регіональної комісії.
комісії на 2018 рік.
Підготовка матеріалів
Секретаріат регіональної комісії з питань ТЕБ
і НС, Спеціалізовані служби цивільного
захисту області. Місцеві комісії з питань ТЕБ і
НС міст та районів області
Керівники об’єднаних громад.

Управління
Грудень,
з питань
ЦЗ
Січень
облдержадміністра 2017/2018
ції. Спеціалізовані
р
служби цивільного Грудень,
захисту
області.
Січень
Місцеві комісії з 2017/2018
питань ТЕБ і НС
р
міст та районів
області
Керівники
об’єднаних громад

Перший заступник голови
Регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

Р.І. Товстий

Заступник голови регіональної комісії з
питань ТЕБ і НС

В.М. Стеблянко

Відповідальний секретар регіональної комісії
з питань ТЕБ і НС

В.Б.Стецюк

