ПРОТОКОЛ № 3
засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Хмельницький
Головував
Присутні :

26 березня 2021 року

- перший заступник голови комісії – Р. Примуш
- члени комісії (за окремим списком)
- запрошені (за окремим списком)

Розглянувши питання порядку денного:
1. Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах міста до
купального сезону
(Боднарчук О.П., Папаш Д.М.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Комунальному підприємству «Парки і сквери міста Хмельницького» та
Хмельницькій комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об’єктах під час
підготовки міського пляжу на лівому березі річки Південний Буг до купального сезону та під
час купального сезону дотримуватись Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 10.04.2017 р. № 301,
Державних санітарних норм та правила утримання територій населених місць, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.03.2011 р. № 145 та рішення виконавчого
комітету від 25.03.2021 року «Про підготовку до купального сезону 2021 року».
Термін: протягом купального сезону
2. Комунальному підприємству «Парки і сквери міста Хмельницького»
встановити на території міського пляжу інформаційні таблички щодо правил поведінки під
час карантину в місцях з масовим перебування людей.
Термін: до початку купального сезону
3. Орендарям (власникам) водних об’єктів вжити дієвих заходів щодо заборони
купання людей в місцях, які є небезпечними для цього. У заборонених місцях для купання
встановити таблички «Купатися заборонено». При облаштуванні місць відпочинку на воді
створити сезонні рятувальні пости та забезпечити постійний нагляд за відпочиваючими на
воді або заключити з рятувальними службами угоду на обслуговування місця відпочинку на
воді. Протягом купального сезону організувати чергування відповідальних осіб в місцях
масового купання в світлий час доби забезпечивши їх первинними засобами порятунку.
Термін: до початку купального сезону
4. Старостам старостинських округів здійснювати контроль за вжитими дієвими
заходами орендарями (власниками) водних об’єктів, які знаходяться на території
старостинських округів щодо заборони купання людей в місцях, які є небезпечними для
цього.
Термін: протягом купального сезону
5. Хмельницькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України в
Хмельницькій області спільно з управлінням організаційно–інформаційної роботи та
контролю організувати проведення широкої інформаційної кампанії через ЗМІ щодо
дотримання населенням під час купального сезону Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 10.04.2017 р.
№ 301.
Термін: протягом купального сезону

2. Про попередження спалювання сухого листя та іншої рослинності у весняноосінній період. Заходи щодо запобігання, протидії пожежам лісів, торфовищ і
сільгоспугідь у пожежонебезпечний період 2021 року
(Урунов Д.О.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Хмельницькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області розробити Графік проведення спільних патрулювань на території
Хмельницької міської громади щодо недопущення спалювання сухої рослинності, відповідно
до якого організувати проведення рейдів із залученням представників патрульної поліції,
структурних підрозділів Хмельницького обласного управління лісового та мисливського
господарства, Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області, управління з питань
цивільного захисту населення і охорони праці, працівників підрозділів місцевої пожежної
охорони та добровільних пожежних дружин, а також засобів масової інформації
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
2. Департаменту комунальної інфраструктури:
2.1. Забезпечити проведення інструктажів з працівниками управляючих
муніципальних компаній щодо попередження виникнення пожеж сміттєвих баків та
смітників, а також порядку дій у випадку відповідних загорянь.
Термін: до 01.04.2021
2.2. Розробити заходи щодо влаштування протипожежних перешкод на межах
земельних ділянок з торфовищами.
Термін: до 15.04.2021
3. Старостам старостинських округів:
3.1. вжити заходів щодо організації оповіщення населення округів на випадок
пожежі.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
3.2. організувати роботу з власниками (орендарями) земельних ділянок щодо
влаштування протипожежних перешкод на межах ділянок з лісосмугами, торфовищами та
заплавами річок.
Термін: до 15.04.2021
4. Структурним підрозділам Хмельницького ОУЛМГ (ДП Проскурівське лісове
господарство, ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство»):
4.1. вжити заходів щодо створення пунктів накопичення протипожежного інвентарю
та забезпечення їх протипожежним обладнанням та засобами гасіння відповідно
встановлених норм.
Термін: до 15.04.2021
4.2. забезпечити своєчасне виконання попереджувальних заходів, згідно проектної
(лісовпорядкувальної) документації щодо влаштування та догляду мінералізованих смуг,
протипожежних розривів, встановлення аншлагів та обмежень в’їзду в ліс у
пожежонебезпечний період.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
4.3. забезпечити влаштування захисних протипожежних смуг навколо населених
пунктів розміщених у лісових масивах та підтримання їх у належному стані впродовж усього
пожежонебезпечного періоду.
Термін: до 15.04.2021
4.4. організувати роботу щодо влаштування протипожежних перешкод на межах
ділянок сільськогосподарського призначення з лісосмугами.
Термін: до 15.04.2021
5. Хмельницькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України в
Хмельницькій області спільно з управлінням організаційно-інформаційної роботи та

контролю та старостами старостинських округів організувати проведення широкої
інформаційної кампанії спрямованої на доведення до населення, фермерів, агропідприємств
інформації щодо дотримання вимог пожежної безпеки та недопущення спалювання сухої
рослинності і сміття.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
3. Про заходи з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Хмельницького
(Корева Ю.М.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Департаменту освіти та науки спільно з керівниками закладів середньої
освіти:
1.1. заборонити відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності її
здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та
учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти;
1.2. організувати навчання 5-11 класів у дистанційному режимі;
1.3. розробити для технічних та педагогічних працівників гнучкий графік роботи.
Термін: з 29.03.2021 року – на період карантину
2. Рекомендувати керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з
використанням дистанційної форми навчання.
Термін: з 29.03.2021 року – на період карантину
3. Заборонити на території Хмельницької міської територіальної громади:
3.1. приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності в тому числі
розташованих в торговельно-розважальних центрах;
3.2. роботу після 22-ї та до 7-ї години суб'єктів господарювання з надання послуг
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів
тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної
доставки замовлень та замовлень на винос;
3.3. роботу гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи
гуртків в дистанційному режимі.
Термін: з 29.03.2021 року – на період карантину

Перший заступник голови комісії

Роман ПРИМУШ

Секретар комісії

Анатолій ТРИНДЮК

