
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Полтавської області

23.12.2022 № 12/2022

ПЛАН РОБОТИ 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Полтавської області на 2023 рік
1
і №
1 з/п

і

Питання, шо виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів
Дата 

розгляду 
питання

Доповідачі та учасники обговорення

Про заходи щодо запобігання та 
протидії пожежам у лісах, на 
торфовищах і 
сільськогосподарських угіддях

Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області,
Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації, 
Полтавське обласне управління лісового 
та мисливського господарства. 
Регіональний офіс водних ресурсів у 
Полтавській області.
Департамент агропромислового розвитку 
облвійськадміністрації.

Березень Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області,
Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації, 
Полтавське обласне управління лісового 
та мисливського господарства, 
Регіональний офіс водних ресурсів у 
Полтавській області,
Департамент агропромислового 
розвитку облвійськадміністрації, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

2 Про стан регіонального 
матеріального резерву Полтавської 
області та місцевих матеріальних 
резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій

Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами
облвійськадміністрації.

Березень Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облвійськадміністрації, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

Про забезпечення потреб населення 
та галузей економіки водними 
ресурсами у разі настання 
маловоддя

Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації, 
Регіональний офіс водних ресурсів у
Полтавській області,

Березень Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації, 
Регіональний офіс водних ресурсів у 
Полтавській області,



2
№ 
з/п Питання, шо виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата 
розгляду 
питання

Доповідачі та учасники обговорення

і

Департамент економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 
облвійськадміністрації,
Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації облвійськадміністрації. 
Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області.

Департамент економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 
облвійськадміністрації,
Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації облвійськадміністрації. 
Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

; 4 Про готовність місцевих органів 
влади, підприємств, установ та 
організацій до забезпечення 
санітарного та епідемічного 
благополуччя населення в літній 
період

Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області.
Державна установа ..Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України”.

Червень Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області.
Державна установа „Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України”, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

5 Про заходи щодо стабілізації 
епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій

Департамент охорони здоров’я 
облвійськадміністрації, 
Державна установа „Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України”.

Червень Департамент охорони здоров’я 
облвійськадміністрації,
Державна установа „Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України”.

6 Про стан пожежної безпеки у 
будівлях підвищеної поверховості в 
містах Полтаві, Кременчуці та 
Горішніх Плавнях.

Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області,
Полтавська, Кременчуцька та 
Горішньоплавнівська територіальні 
громади.

Червень Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області,
Полтавська, Кременчуцька та
Горішньоплавнівська територіальні 
громади.

7 Про стан поводження з 
небезпечними відходами, у тому 
числі непридатними до 
використання та забороненими до 
застосування хімічними засобами 
захисту рослин

Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації

Вересень Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації, 
Райвійськадміністрації,
Територіальні громади.
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8 Про стан готовності місцевих 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування до дій в 
умовах виникнення надзвичайних 
ситуацій на об’єктах критичної 
інфраструктури, у тому числі 
забезпечення сталої роботи 
транспортної інфраструктури та 
паливно-енергетичного комплексу

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
енергетики облвійськадміністрації, 
Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації облдержадміністрації, 
Служба автомобільних доріг у 
Полтавській області,
ДП „Агентство місцевих доріг 
Полтавської області”.
Головне управління Національної поліції 
в Полтавській області.
Управління патрульної поліції в 
Полтавській області.

Вересень Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
енергетики облвійськадміністрації.
Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації облдержадміністрації.
Служба автомобільних доріг у 
Полтавській області,
ДП ..Агентство місцевих доріг 
Полтавської області”,
Головне управління Національної 
поліції в Полтавській області.
Управління патрульної поліції в 
Полтавській області, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

9 Про стан готовності органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування до дій в 
умовах виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов'язаних із забезпеченням 
теплопостачання споживачам, під час 
проведення опалювального сезону 
2023-2024 років

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
енергетики облвійськадміністрації, 
Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації облдержадміністрації, 
AT „Полтавагаз”,
AT „Полтаваобленерго”, 
ПОКВП „Полтаватеплоенерго”.

Вересень Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
енергетики облвійськадміністрації. 
Управління інфраструктури та цифрової 
трансформації облдержадміністрації, 
AT „Полтавагаз”,
AT „Полтаваобленерго”,
ПОКВП „Полтаватеплоенерго”, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

10 Про затвердження Переліку хімічно 
небезпечних об'єктів області

Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області

Грудень Головне управління ДСНС України у 
Полтавській області
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№ 
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11 Про стан забезпечення населення 
якісною та безпечною для здоров’я 
людини питною водою

Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області.
Державна установа ..Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України”, 
Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації.

Грудень Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області,
Державна установа „Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб МОЗ України”, 
Департамент екології та природних 
ресурсів облвійськадміністрації, 
Райвійськадміністрації, 
Територіальні громади.

12 Про затвердження Плану роботи 
регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Полтавської 
області на 2024 рік

Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облвійськадміністрації

Грудень Департамент з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
облвійськадміністрації

Заступник голови регіональної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Відповідальний секретар регіональної 
комісії з питань ТЕБ і НС


