ПРОТОКОЛ № 12
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
виконкому Хмельницької міської ради
м. Хмельницький
Головував
Присутні :

29 травня 2020 року

- перший заступник голови комісії – А. Нестерук
- члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Розглянувши питання порядку денного:
1. Про стан готовності території міського пляжу до купального сезону 2020 року
(Боднарчук О.П.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Комунальному підприємству «Парки і сквери міста Хмельницького» та
Хмельницькій комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об’єктах 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 14.05.2020 № 409 «Про підготовку до купального сезону 2020
року».
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.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління житловокомунального господарства (Новачок В.П.)
2. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення у літній період 2020 року
(Носатов В.О.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. У разі відкриття та роботи ДНЗ в період карантину, забезпечити дотримання
постанови Головного державного санітарного лікаря України В. Ляшка від 21.05.2020 р.
№ 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID -19)».
2. КП по зеленому будівництву і благоустрою міста за результатами обстежень
провести ремонт та дезінфекцію криниць.
3. МКП «Хмельницькводоканал» вирішити питання щодо санітарно – хімічних
показників у питній воді, а саме: амоній, жорсткість, (згідно результатів лабораторних
досліджень лабораторії МКП «Хмельницькводоканал»).
4. Департаменту освіти та науки створити комісії та забезпечити проведення
обстежень закладів освіти (заклади дошкільної та загальної середньої освіти) до нового
2020-2021 навчального року представниками відповідних служб та відомств, в тому числі
Держпродспоживслужби, з проведенням лабораторних та інструментальних досліджень,
випробувань, вимірювань.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на Хмельницьке міське управління ГУ
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (Ткачук Р.О.).

3. Про стан виконання заходів протипожежного захисту на об’єктах з масовим
перебуванням людей та на об’єктах підвищеної поверховості
(Урунов Д.О.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Суб’єктам господарювання всіх форм власності, з метою покращення
протипожежного стану вказаної категорії об’єктів, вжити заходів щодо виконання всіх
протипожежних заходів та усунення порушень правил пожежної безпеки, виявлених під час
перевірок та обстежень.
2. Суб’єктам господарювання всіх форм власності:
2.1. при перегляді бюджетів забезпечити передбачення коштів на виконання заходів
протипожежного захисту на підвідомчих об’єктах;
2.2. забезпечити проведення цільових інструктажів з працівниками закладів щодо
дотримання правил пожежної безпеки;
2.3. забезпечити поточний ремонт та перевірку електрогосподарства;
2.4. забезпечити поточну перевірку та ремонт зовнішнього та внутрішнього
водопостачання.
3. За результатами роботи проінформувати Хмельницьке міськрайонне
управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області про стан виконання протипожежних
заходів до 01.09.2020 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Урунов Д.О.).
4. Про стан забезпечення пожежної безпеки під час відпочинку дітей
в дитячих оздоровчих закладах міста
(Урунов Д.О.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради під час функціонування
закладів літнього відпочинку дітей вжити наступних заходів, а саме:
1.1. забезпечити проведення цільового інструктажу з працівниками закладу щодо
дотримання правил пожежної безпеки;
1.2. провести заміри опору ізоляції електромереж та електроустаткування;
за необхідності провести ремонт електромережі;
1.3. категорично заборонити використання електронагрівальних приладів в закладах
освіти;
1.4. укомплектувати заклади первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками)
та пожежним щитом, розмістити їх у доступних місцях;
1.5. провести технічне обслуговування вогнегасників;
1.6. провести перевірку справності внутрішнього та зовнішнього протипожежного
водопроводу;
1.7. заборонити використання на шляхах евакуації оздоблення стін з горючих
матеріалів без визначених показників пожежної безпеки;
1.8. усі шляхи евакуації утримувати вільними та нічим не захаращувати.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Урунов Д.О.) та в.о.
директора Департаменту освіти та науки (Балабуст Н.Ю.).
Перший заступник голови комісії

Анатолій НЕСТЕРУК

Відповідальний секретар комісії

Анатолій ТРИНДЮК

