ПРОТОКОЛ № 2
засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Хмельницький
Головував
Присутні :

“26 ” лютого 2020 року

- заступник голови комісії – Д. Білоус
- члени комісії (за окремим списком)
- запрошені (за окремим списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Стан готовності до пропуску льодоходу весняної повені та дощових паводків
в 2020 році
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
 Інформацію начальника Хмельницького міськрайонного управління Головного
управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області
Урунова Д.О. та начальника управління з питань НС та ЦЗН і ОП Білоуса Д.Д., взяти до
відома.
 З метою зменшення негативного впливу шкідливої дії вод, забезпечити виконання
власниками гідротехнічних споруд (орендарями) водних об’єктів першочергових заходів
відповідно до Акту обстеження стану та готовності водогосподарських і гідротехнічних
споруд та об’єктів, системи зливової каналізації, які знаходяться в зоні можливого
підтоплення до безаварійного пропуску весняної повені та льодоходу у 2020 році.
 Пониження рівня води в водоймах проводити лише після узгодження з органами
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області,
Управління охорони використання та відтворення водних біоресурсів та регулювання
рибальства у Хмельницькій області, Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів
та після попередження про це відповідних органів влади, на території яких розташовані
гідроспоруди.
 Управлінню житлово-комунального господарства міста з метою запобігання
можливих підтоплень на території міста забезпечити:
 розчистку опор мостів та трубопроводів;
 завчасну розчистку русел наявних водостоків;
 перевірку та приведення в робочий стан зливової каналізації;
 при необхідності перевести на цілодобове чергування сили і засоби необхідні для
пропуску весняної повені та дощових паводків;
 проводити обстеження громадських криниць із залученням фахівців відділу
державного
нагляду
за
дотриманням
санітарного
законодавства
управління
Держпродспоживслужби в місті при посиленому таїнні снігу та під час дощових паводків.
5. ХМРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області:
 організувати та скласти графіки патрулювань водних об’єктів міста;
 встановити постійний контроль за гідрологічною обстановкою через гідрологічний
пост на р. Південний Буг в районі с. Пирогівці Хмельницького району.
6. Управлінню з питань НС та ЦЗН і ОП міської ради, Хмельницькому міськрайонному
управлінню ГУ ДСНС України у Хмельницькій області разом з управлінням організаційно–
інформаційної роботи та контролю, відділом управління міським господарством
організувати постійне інформування населення щодо попередження та дій під час
виникнення НС при весняній повені і можливих підтопленнях та оповіщення керівного
складу та служб ЦЗ, об’єктів господарської діяльності при виникненні НС.
7. Директору МКП «Хмельницькводоканал»:
 забезпечити контроль за джерелами водопостачання і встановити постійний

контроль за Чернелівським водогоном, особливо в районах з можливим інтенсивним
підтопленням;
 забезпечити герметизацію резервних та законсервованих свердловин з метою
недопущення потрапляння поверхневих талих вод;
 перевірити працездатність глибинних насосів водозбірних басейнів по вул.
Саварчука та на розі вулиць Курчатова, пров. Зенітний.
8. Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, у яких знаходяться
на балансі споруди та мережі водопостачання та водовідведення:
 перевірити стан запірно-регулюючої арматури;
 забезпечити герметизацію водопровідних та каналізаційних колодязів з метою
недопущення потрапляння поверхневих талих вод в мережі водопостачання та
водовідведення.
9. Начальнику комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах проводити
моніторинг стану рівня води та танення льоду.
10. З метою попередження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
водним фактором, спільно із службами, які відповідають за експлуатацію і здійснюють
технічний нагляд за станом мостових переходів, магістральних трубопроводів, ліній
електропередач та прилеглих до них ділянок водних об’єктів, встановити посилений
контроль за безпечним пропуском води в зоні розташування цих споруд.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Нестерука
А.М.
II. Протипожежний стан об’єктів комунальної власності структурних підрозділів
(відомств) підпорядкованих Хмельницькій міській раді
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника Хмельницького міськрайонного управління Головного
управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області
Урунова Д.О., взяти до відома.
2. Управлінню культури та туризму, управлінню охорони здоров’я, управлінню праці та
соціального захисту населення, управлінню житлово-комунального господарства,
Департаменту освіти та науки:
2.1. 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;
2.2. 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;
2.3. при формуванні (переглядах) місцевого бюджету забезпечити передбачення коштів
на виконання заходів протипожежного захисту на підвідомчих об’єктах;
2.4. забезпечити проведення цільових інструктажів з працівниками закладів щодо
дотримання правил пожежної безпеки із залученням фахівців Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;
2.5. забезпечити поточний ремонт та перевірку електрогосподарства;
2.6. 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
01.05.2020 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника
Хмельницького
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області – Урунова Д.О.
ІІІ. Про стан травматизму невиробничого характеру в місті та стан виконання Плану
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в місті
Хмельницькому в 2019 році
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління з питань цивільного захисту і охорони праці –
Білоуса Д.Д., взяти до відома.
2. Виконавцям «Плану першочергових заходів з профілактики травматизму
невиробничого характеру в місті Хмельницькому в 2020 році» виконувати в повному обсязі
передбачені планом заходи.
IV. Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території міста гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я Ткача Б.В., директора КП
«Хмельницька інфекційна лікарня» - Піддубної О.В., директора Державної установи
“Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України” –
Балашова О.В., взяти до відома
2. Управлінню охорони здоров’я внести зміни та додаткові заходи до «Комплексного
плану заходів по боротьбі та профілактиці грипу в м. Хмельницькому на епідсезон 20192020 років» з урахуванням реагування на попередження занесення та поширення ГРХ,
спричиненої коронавірусом, а саме:
№
Перелік заходів
Термін виконання
Відповідальні за
з/п
виконання
1
Активізувати проведення санітарноЛютий-березень
Начальник
УОЗ
освітньої та роз’яснювальної роботи
ХМР, керівники ЗОЗ
серед населення щодо профілактики
міста, ЗМІ міста
грипу/ГРІ з врахуванням реагування
на попередження занесення та
поширення
ГРХ,
спричиненої
коронавірусом
2
Посилити санітарну обробку та
З лютого
Начальники
УОЗ
профілактичну
дезінфекцію
у
ХМР, ДОН ХМР,
закладах охорони здоров’я, освіти,
культури і туризму
культури, громадському транспорті.
ХМР,
управління
транспорту і зв’язку
ХМР, керівники ЗОЗ
міста,
керівники
закладів освіти
3
Забезпечити неухильне виконання
З лютого
Керівники ЗОЗ міста
наказу управління охорони здоров’я
Хмельницької міської ради від
30.01.2020 р. № 20 «Про заходи щодо
недопущення
заненсення
і
поширення на території міста
випадків захворювань, спричинених
новим коронавірусом, виявленим у
місті Ухань (провінція Хубей,
Китай).

4

6
7

Забезпечити використання в роботі
«Алгоритм дій лікарів ЗОЗ при
зверненні особи, яка відповідає
визначенню випадку коронавірусу
2019-nCoV», « Алгоритм дій щодо
лабораторного
обстеження….»Ю
«Рекомендації для населення при
наявності
симптомів
ГРЗ
чи
перебування у Китаї», наданих ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ
України»
Створити мобільні бригади для
огляду хворих вдома
Створити
постійно
діючу
протиепідемічну
комісію
при
Хмельницькій міській раді.

При виявленні
хворого

Начальник
УОЗ
ХМР, керівники ЗОЗ

З 27 лютого

Керівники ЦПМСД
міста
Начальник
УОЗ
ХМР

З 02 березня 2020 р.

Заступник голови комісії

Д. БІЛОУС

Відповідальний секретар комісії

А. ТРИНДЮК

