ПРОТОКОЛ № 16
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
виконкому Хмельницької міської ради
м. Хмельницький
Головував
Присутні :

01 жовтня 2020 року

- А. Нестерук
- члени комісії та запрошені (за окремим списком)

Розглянувши питання порядку денного:
1. Про стан протипожежного захисту та підготовки закладів освіти міста
Хмельницький до 2020-2021 навчального року
(Урунов Д.О.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Департаменту освіти та науки забезпечити:
1.1. забезпечити фінансування відповідних протипожежних заходів відповідно до
цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм
власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м. Хмельницькому на
2016 – 2020 роки;
1.2. провести детальний аналіз стану забезпечення пожежної безпеки об’єктів з масовим
перебуванням людей на підставі якого розробити та затвердити план приведення до
належного протипожежного стану підвідомчих об’єктів із зазначенням першочергових
заходів, що потребують виконання. Забезпечити негайне усунення порушень вимог пожежної
безпеки що не потребують додаткового фінансування;
1.3. при формуванні (переглядах) міського бюджету забезпечити передбачення коштів
на виконання заходів протипожежного захисту на підвідомчих об’єктах;
1.4. забезпечити проведення цільових інструктажів з працівниками закладів щодо
дотримання правил пожежної безпеки;
1.5. забезпечити поточний ремонт та перевірку електрогосподарства;
1.6. забезпечити поточну перевірку та ремонт зовнішнього та внутрішнього
водопостачання.
2. За результатами роботи проінформувати Хмельницьке міськрайонне управління ГУ
ДСНС України у Хмельницькій області про стан виконання протипожежних заходів до
01.12.2020 року.
3. 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.).
2. Стан підготовки до дій з попередження надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру під час експлуатації об’єктів житлово - комунального
господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
(Нестерук А.М. Новачок В.П.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Управлінню житлово-комунального господарства:
1.1. До 25 жовтня 2020 року провести моніторинг, визначити ділянки доріг де можливе
ускладнення обстановки під час сильних снігопадів та в період різкого зниження

температури, відпрацювати порядок завчасного виставлення на даних ділянках доріг тягачів
та снігоочисної техніки.
1.2. Спільно з підрозділами управління патрульної поліції у м. Хмельницькому,
відпрацювати питання щодо своєчасного введення тимчасового обмеження руху
транспортних засобів, на складних ділянках доріг, для забезпечення роботи снігоочисної
техніки.
1.3. До 31.10.2020 р. вжити заходів щодо забезпечення підприємств дорожнього
господарства міста запасами паливно-мастильних матеріалів, фракційних матеріалів,
реагентів до них відповідно до встановлених норм, приведення наявної дорожньої техніки в
стан повної готовності до забезпечення проїжджої здатності автошляхів, вулично-шляхової
мережі в зимових умовах.
1.4. До 20.10.2020 р. організувати роботу щодо очистки підвальних та горищних
приміщень від горючого сміття та забезпечити обмеження доступу до них.
1.5. Провести обов’язкове приладове обстеження димових та вентиляційних каналів,
виконати ущільнення вводів інженерних мереж в підвальних приміщеннях будинків
відповідно до затвердженого графіка.
1.6. Організувати роботу з керівниками УМК та ОСББ щодо проведення
роз’яснювальної роботи серед жителів багатоквартирних будинків щодо заборони
організованих стоянок автомобілів біля будинків та на проїжджій частинні під час
погіршення погодних умов та заборони встановлення перешкод на під’їзних шляхах до
будинків (шлагбауми, бетонні блоки).
2. 1-му Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в області, МКП
«Південно-Західні тепломережі» та МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» до 20 жовтня
2020 року забезпечити готовність до використання мобільних пунктів обігріву та автономних
джерел електроживлення.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення до 25 жовтня 2020 року
визначити приміщення для створення на їх базі пунктів прийому людей а також підготовити
місця для тимчасового обігріву соціально незахищених верств населення у разі екстремально
- низьких температур та погодити з 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, а
також створення запасів, необхідних для їх функціонування.
4. Управлінню охорони здоров’я з метою забезпечення належної роботи в осінньозимовий період закладів охорони здоров’я, в першу чергу зі стаціонаром, до 15 жовтня
поточного року спланувати та провести перевірки систем резервного електроживлення
лікарень (передусім реанімаційних, хірургічних, гінекологічних та дитячих відділень) за
результатами перевірок вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Нестерука А.М.
3. Про підсумки проходження літнього сезону відпочинку людей на водних
об’єктах міста
(Урунов Д.О., Папаш Д.М.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Власникам та орендарям водних об’єктів купання та масовий відпочинок людей
допускається тільки в місцях масового відпочинку на водних об’єктах, визначених
місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з дотриманням вимог
постанови КМУ від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження порядку обліку місць
масового відпочинку населення на водних об’єктах» та наказу МВС від 10 квітня 2017 року
№ 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Урунов Д.О.)

4. Стан техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів міста. Забезпечення
засобами індивідуального захисту працівників підприємств та населення, які
попадають в прогнозовану зону забруднення
(Урунов Д.О.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Хмельницькому міськрайонному управлінню ГУ ДСНС України у Хмельницькій
області спільно з керівниками ПНО та підприємств організувати роботу щодо забезпечення
засобами індивідуального захисту працівників відповідних підприємств ( до 01.12.2020 року);
2. Керівникам ТОВ Завод гідроарматури та відповідних підприємств вжити заходів
щодо дозабезпечення в достатній кількості промисловими засобами захисту органів
дихання від небезпечно-хімічних речовин персоналу власних підприємств, що потрапляють
у прогнозовану зону хімічного забруднення (до 01.12.2020 року).
3. Керівнику ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» вжити заходів щодо дозабезпечення
в достатній кількості промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечнохімічних речовин непрацююче населення яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного
забруднення.
4. Управлінню з питань цивільного захисту населення і охорони праці підготувати
листа в управління Держпраці в Хмельницькій області про вжиття до керівників ТОВ Завод
гідроарматури та ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» відповідних заходів в межах
повноважень щодо дозабезпечення в достатній кількості промисловими засобами захисту
органів дихання від небезпечно-хімічних речовин персоналу підприємств та непрацююче
населення яке потрапляє в прогнозованій зоні хімічного забруднення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Урунов Д.О.)
5. Про стан забезпечення протипожежного водопостачання
на території м. Хмельницький
(Ямчук А.М.)
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Керівникам об’єктів (де на неналежному рівні знаходиться протипожежне
водопостачання) вжити заходів щодо утримання та ремонту протипожежного
водопостачання, а саме: технічне обслуговування, поточний ремонт, забезпечення вільного
доступу до ПГ, утеплення (за необхідності), утримання колодязів, у яких встановлені ПГ, у
сухому стані, очищення люків колодязів від сміття, снігу та льоду, фарбування кришок
люків у червоний колір, забезпечення покажчиків ПГ, будівництво водоймищ, улаштування
пірсів і під’їздів до вододжерел, пристосування водонапірних башт, виробничих ємностей,
артезіанських свердловин, тощо) та проінформувати Хмельницьке міськрайонне управління
та 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області про стан виконання заходів до
01.11.2020 року.
2. 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області спільно з МКП
«Хмельницькводоканал» визначити на території міста можливі місця для встановлення
нових пожежних гідрантів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Урунов Д.О.)

Перший заступник голови комісії

Анатолій НЕСТЕРУК

Відповідальний секретар комісії

Анатолій ТРИНДЮК

