
" 08 " квiтня 2020 року

Головував: Заступник голови KoMiciT - Сергiй БоллирЕв,

I1рисутнi] чJIени KoMiciT (за списком),

м. Чернiгiв

I. Про захоли ulодо I|ротидii пожежаМ i IiадзвичайпиМ сиl,чацiям В

екосистемах на тери]_орii об;lасr,i,

(д.БЕскос,гии)
з меl,ою l]оперелх{еItIIя на/iзвиI]айних ситуаrliй IIроl,я I,oM

tlожежонебезпечгlог,о перiоду 2020 року комiсiя вирiшила:

l. Райоlrrtим державIlим аIцмilliс,граl,цiям, викоtlавчим комl,геl,ам

I-Iiжишськоiо Flовгороlt-Сiверськоi, f[ри,rrуrtькоi ,га Чершil-iвськоi мiських

palll сi;rьським, сеJIиlцним, мiським радам об'сдlrаIlих територiаJrьIiих

громаIl: 
DпАIJLI,ги Rикон,l эдцбаче}tих Комплексним [Llrаноьц

1.1 . Забезпечити RиконанFIя заходlв, передцOачснил rrulvllr

захолiв обласних управлiнь, органiзаuiй i пiдприсмс,гв, 
. 
мiсцевих органlв

виконавчот вла/lи IцоlIо проr,идiт масовим пожежам лiсiв, ,горфоlзиrlt i

сiltьl,осгtугi;tь у весI{яIlо-lli,гr,riй псрiо:r 2020 poKI,

|.2. ВизНачи,гИ tзэIасtlикilз земеjIьних дi;tяttок, /ic зFIахоllя,гься l1окJlаilи

.горфу, Тх MelKi та зобов'яза,ги tз:lасникitз зазIIачеIIих lliлянок у,гримуваr,и Тх в

наJIежному протиIIожежному cTarti, l]живати вичерпних заходiв Itio/(o

запобit.анFIя виникнеt{Ltк) пожеж та свосчасного Тх гасiгrня на lIоча,гкоI}ому e,atri,

1.3. Забороrrи.ги спаJtIованIlя заJlиttlкitl сi-llьськоt,осllодарських куJIы,ур,

сухот poc.llиt,tllocli на ЗеМеJIl,t1Их /ti"llягtках, особливо ],их, IIlo межуIо,гь ,]

лiсовими наса/iже]II]ями ,га торфовиII{ами, а ,гакож забороIIи,ги BoI,Het]y очисl,ку

ВсМУI.ахвiДве/tеrrняаВ.гоМобillьtlихдtорiгiзалiзтrицi.
1.4. Лiквiдува,ги зIзаJIиIца смiт,rя, побутових i виробничих вiдхоztiв У

лiсах, лiсозахисних смугах, на i,орфовиrrlах i прилеглих до l{их територiях,

1.5.11роводцитипрофiлакТиЧно-роз'яснIоI]аJIЬНУроб.о,тузIlасеJIеIjI.tяМ.
1 .6. С,гворити запас паJlиI]о-мас,гиJIьI]их ма,герiалiв ,га ви,]Ilачи,ги

,гехttiку, ,ny п,tо*, п зцliяl-и у буль який час дJIя ;riквiдаltiТ ttожеж,

I ! а ча с п о ж еlс о н ебе :] пe,ttt о,]r)

перiоdу 2020 рок.l,

2. /\elrapT,aMcH],y irrформаrtiйrrоi /liя,irьllос,гi та KoMyHiKaltiй ]

t.po'allcbKicr.lo об.llltержадмiнiсr'раrrii, Уllрав.rlillню /[CIlC Украirtи в обltас,гi

про]tовжи,гИ irrформаlliйно-роЗ'ясtltоtзzutьtlУ робо,гу ссрс/1 tIассJIеIIttя чсрсз



засоби масовот iнформаrцiт шrодо запобil,ання виI{икFIення пожеж в екосисl,емах

областi.
Посmitшо

3. /{епартамент,у з пи,I,ань цивiльного захисту ,га оборонноi робоr,и

об;rдеРжадtмilliс-грашii пфелбuчи,ги видiJIення з регiонаJlы]ого MaTepialtb'o',o

резерву паJIьно-мастиJIьних матерiалiв для поIIередження та I,IротидiТ llожежам i

надзвичайним ситуаuiям в екосистемах областi,
До 15 квimня 2020 року

4. Щержавrriй екологiчнiй iнспекцii у Чернiгiвськiй oб,llac,l,i

здiйснtовати заходи щодо виявJlення та притягнення до вiдгrовi/tальност,i осiб,

винних у спа;tюваннi cyxocTolo ],а смiття на сiльгоспугiддях, гlрисадцибних

дiлянках, заплавах рiчок на торфовищах i cTepHi пiд час жнив.

П р о mяzо Jчl пож еж о rt е б е зпечлl о ? о

перiоdу 2020 року

7. /\есняtlському басейновому утlрав.lriнню волних pecypciB,

спi.rrьно з орl-анами мiсцевого самоврядування, вжити захолiв lIto/lo

заповнення водою мережi мелiоративних каналiв обrlастi 1,а утримання

належного if рiвня про,гягом пожежонебезпечного перiоду.

До 0] mравня 2020 року

8. АТ ''Черrliгiвоблеllерго" утримувати просiки на яких розтаlшованi

повiтрянi лiнiт електропередач у безпечному, шtодо пожежного ста}]у,

вiдrrошеннi (вирубуваiи прироllt]е поновлеt{ня /lереl]них гrорiл i очиlttа,ги

тери,горiю вiд наземних горючих матерiалiв),
П ро mяzо.м по ж еж он е б ез пе чtt о,, cl

перiоdу 2020 року

I.п оllи Illo l-ибе",li Jl l|tt воllllих

об'сктах ч lri,1,1liй llерiод 2020 рокv.
(с.БолдирЕв)

з ме.гоIо попереджеFIня загибелi ;ltодей на водних об'сктах об;rасr,i у

2020 роцi, комiсiя вирilllила:

l. ['oltoBaM райоtlllих /lсржавllих altMilriclpauiй, мiським I,9JIoBaM

Черrlil,ова, IIiжиlrа, I[овr,орола-СiверськоI,о та I Iриllук сi,ltьським,

сеJI и IrlII и м о мiськи м рада м об'слшан их,гери,горiаll bll и х l,poMa/l :

1.1. ГIровес.ги засi,цання комiсiй з IIи,гаIIь,гехtlогенно-екоJlоl,iчtrоТ бсзltски

та FIадзвичайних сиr,уашiй, lla яких проаttа,ltiзувати IIриLtиtIи виIlикIlеItIiя

на/lзI]ичайllиХ rrоltiЙ Ila во,(l{иХ об'ск,гаХ У 20l9 роцi, визIlачи,ги коttкрс,гtti

захо/lи IIlo/1o llоtIереllже}Il{я загибеrli JIюJIсЙ IIа во/lIIих об'скr,ах ,га rti/lвиIIlсIllIя

бсз1.1еки IIа Bo.rli. особ_lrиву yBaI,y зверI,tу,ги tIa озl(орОI]Чi ЗаК.llаДИ, ПliСllЯ
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вiдпочинку лiтей бiля вiдкритих водойм, забезпечення цих мiсць рятуваJlьними

постами та засобами для рятування i надання екстренот меличнот допомоги,

!о 0l червня 2020 рок),

|.2. облаштувати пляжi i мiсця масового вiдпочинку на воД] 
.У

вiдповiдностi до вимоГ наказУ мвС УкраТни вiд 10,04,2017 Jrг9 30l ,

заресстрованого в Мiн'юстi o+.os.zotz за Jф566/30434 "Про затвердження

ПравилохоронижиТТялюДеЙнаВоДнихоб'сктахУкраТни''.
перелiк пляжiв та мiсць масового вiдпочинку бiля води на територll

ЧернiгiвСiкоТ областi додасться (.Ц,олаток),

До 0l червлlя 2020 року

1.з. Забезпечити пляжi та мiсllя вiдгtочинку на водi наглядною агi,гаItiсlо

щодо правил безпечного поводження на водних об'сктах,

1.4. Утвори,ги в мiсllях
об'ек"гiв ссзоtltti ряr,уrза-тtьнi

ря,гуваjIь[{и м оснаIценням,
!о 0l червня 2020 року

1.5. Разом iз структурними пiдроздiлами ГоловIIого управлiння }ItI в

обласr,i органiзувur"- по.riй". пurрулювання i контроJIь громадського порялку

на пJIяжах та мiсцях масового вiдпо,lиНКу I{a водlних об'ск,гах,

Проmяzол,t лimньоzо перiоdу 2020 року

1.6. органiзува,ги разом з органами мiсцевоr,о самоврядуваншя,

управлiнням o.oir.,n i науки обrrдЪр*алмiнiстраuii проведення ttlирокоТ

irrформаUiйно-роз'яснIоваJIЬноТ роботи з питань безпечного поводження на tзolli,

звернувши особ.ltиву увагу на роз'яснення правиJI llоведiнки гtа водi сере/l:til,сй,

ГIроmяzо.u лimньоzо перiоdу 2020 рок),

1.7. Оформити паспорти пляжiв, вiдповiдrlо до вимог <Правил охорони

життя людей на водних об,сктах укратни> (за,гверджено наказом мвс укратни

вiл t0.04.2017 рокУ }f9 з01 зареестрованого В MiH'tocT'i 04,05,2017 за

Jф56б/304з4),

[{о 0l червня 2020 рок.у

2. l\errapTaМetl,I,y з питаtlь tlивiльrlого захис,гу ,га оборонllоi робоr,и

об;rдерlкалмiнiс,грашii забезпечиl,и систематиr{не iнформування IIасеJIеI{ttя

через регiональнi засоби масовот irлформачiт про трагiчнi випадки та IIравиJlа

безпечного поводження на водних об'сктах,

IIoc,tпiittttl

Що 01 червня 2020 року

масового вiдгlочинку насеJIення гlобlrизу во/lIIих

пос.ги та вжити заходitз llJlя забезгtечеtlttя Тх
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3.ЧерrriгiвськiйобласнiйряТУВаJIьно.ВоДоЛазнiйслУжбi.I.11r:::'
заходИ шlодО обar"*"""" мiсць tзiлвелених ltля купання ,га орI,а}Ilзаllll

Iiергування на волIIих об'СК'ГаХ,
!о почаmку лimньоzо перiоdу 2020 року

rII. про с-ган yтримаl,ня Та YJIa'IITYBaLH1 :::I::Y3]]11ОB1I]* :,:1:I :Т

оrювilцеllня llаселеrtlIя У разi ix виlrикltеlrня,

(о. БоБро) лбr.пrr
за результа,гами доповiдей та з урахуваI{}lям обговореt-tttя комlсlя

вирirши;rа: л.---:-.:л-л_,,iii *лir.r-lсим r,o.IloBaM
l. I,оловам райоtlllих лержавIIих а/цмiltiстраltiйо м.iським I,oJloBa]v

ЧерrriгоВа, IjIiжиrtа, I'IовгОрпо-СiЪ'рського, IIрилук: Ila засiданнях райоtIttих

(мiських) комiсiй з питань 1.ехI{огеLlно-екоJIогiчtlоi безпеки'Га надзI]ичайIlих

сИТУацiйроЗГJlяI'lуТИГIи.ГаI.IНяIIlоДоВиконаННя''[Iлан-l.рафiкУВIlроI]а/lжсl]llя
авl.оматизованих сис,гем раннього виявjlеFIня i]адзвичайних сиr,уаrliй 1,а

огlовiшiсt{I-1я F{асеJ]е}ILlя у разi Тх виникtIення на,гсри,горiТ Чсрrrit,iвсl,коТ об,llасr,i",

Щокварmа,.|lьtlо

2. Керiвllикам (власникам) об'сктiв пiIlвишlеttоi небезltеки ,з

ypaxyBaнnrшr ДБН в.2.5 -7 Ь:2О | 4 <лвтоматизованi,""_,_у1_,раIrнього l]ия вJlе}tIlя

заI.рози виtIикItсt{Llя надзвичайttиХ СИ'Уаuiй Та ОIIОВiLttСНtIЯ tIаСеJlСIttIЯ))

забезгtе.-lиl.и викоllанIIя заI-IJIаt,IоваIlих захоllitl впроваltже}{ня ав,гомаl-изоl]аllих

сис.гем paНHboI,o виявJIсt{Ilя tIа/,{:]I]и,lайttих сиr,уаuiЙ ,га ottoBitItetIHя IlассJIс1IIlя у

разi Тх виникtlеllня I{a пiлпоря.ltкоRаI{их об'ск"гах у встаноlз-пеtti IIJIан-I,рафiком

термiни' 
Зzidtlо план-zрафliкl,

в обllастi:
3.1 . I Iроловжи,ги

автома,гизованих систем
оповiщення людей у разiiх

3. YllpaB.ltilltlto /[сржавlrоi сllужби Украirlи з llа/lзвичайllих сиl,уаlltи

здiйснення кон,гроJIю за станом впровадження

раннього виявлення надзвичайних ситуацlи т,а

l]иникнення.
IIid час провеdеttrtя перевiрок

з.2. надаrзати методичну допомогу керiвникам (власникам) об'ск,гiв

пiдвищенот небезпеки щодо провелення вiдповiднот робсlти по впровад}кенню

автоматизованих систем ранFIього ]]иявJIення надзвичайних сиr,уаIliЙ l,а

оповil_t{еt{ня людей у разi Тх tзиtlикнення,
I l ос tl,t iitttcl

3.3. ВисвiтlrtоI]атИ у засобах масовоТ ir-rформачiТ матерiали ltlollo

впровадження авl.ома.гизованих систем раннього l]иявJIеitня на/lзвичайttих

ситуаlliй та оповirцення лtодей у разi Тх виникtlенtiя.

Ц{окварmа,гlьно



Заступник голови KoMiciT

Вiдповiдальний секретар

3.5, Г[iд час }rаданFIя проIlозиItiй до iнжеrrерноl,о забезllеl{енllя об'ск,гiв

булiвништва Lцоло гlожежноТ ,га ,гехttогенrtот безltеки, а ,гакож IIа розроб,llсl-tIlя

окремого роздiлу iнженерtло-технiчних заходiв цивiльного захис,гу,

лллллбпошшо гrппектноТ локчментацiТ на упаштУваН[{Япропонувати розроблення проектноТ докУr.1111ii.,л# Уlii:'.{,_";"':;

ав'оматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацlи та

оповiщеrrня людей у разi Тх виникгtення
IIoc,tll iittttl

4. Кон,гРоJIь за виконанНям рiшеr{ня tlокJlас,I,и на /_\ella]

цивiльного захисту та оборонноТ роботи облдержадмiнiст,рацiТ,
/_[ettapT,aMeHr, 1] Ilи,гаIlь

Сергiй БОЛДИРIlВ

Андрiй ДУIlJIО


