КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 11
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
16 квітня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: міський голова, голова комісії з питань ТЕБ та НС Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про стан захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та
заходи щодо боротьби з її поширенням.
(ЗАБАЗНОВА О.А.)
Починаючи з кінця березня місяця 2021 року три тижні поспіль на території
Козятинської міської територіальної громади спостерігається поступове зниження
захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Вказана позитивна динаміка зниження рівню захворюваності дає можливість
дещо послабити раніше вжиті карантинні обмеження щодо роботи закладів
освіти, спорту та культури.
У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COV1D-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), за результатами доповіді та з
урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Дозволити відвідування закладів освіти учнями 1-4 класів за умови
організації гнучкого графіку роботи кожного закладу загальної середньої освіти.
Термін виконання: з 19.04.2021
2. Дозволити відвідування закладів загальної середньої освіти в класах
базової та старшої школи, де на 1 учня припадає не менше 5 м 2 приміщення для
проведення занять.
Термін виконання: з 19.04.2021
3. Дозволити проведення очних консультацій з підготовки до ЗНО для учнів
11-х класів.
Термін виконання: з 19.04.2021
4. Дозволити проведення індивідуальних занять та занять на відкритому
повітрі в позашкільних закладах освіти, спорту та культури.

Термін виконання: з 19.04.2021
5. Управлінню освіти та спорту міської ради (Касаткіна О.Ю.), відділу
культури міської ради (Рибінська С.Ф.), керівникам загальноосвітніх та
позашкільних закладів забезпечити дотримання протиепідемічних заходів,
визначених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22
серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби
(СОVID-19)» та, по можливості, забезпечити проведення занять з окремих
предметів на відкритому повітрі.
6. Відділу внутрішньої політики міської ради (Луков Т.О.) забезпечити
доведення цього рішення до населення територіальної громади, висвітлення його
в засобах масової інформації та через мережу Інтернет.
Термін виконання: невідкладно.
7. Контроль за виконанням рішення з 1-го питання покласти на заступника
міського голови – начальника управління соціальної політики міської ради
Марченка К.В.
ІІ. Про заходи щодо підвищення техногенної безпеки потенційнонебезпечних об’єктів, які розташовані на території Козятинської міської
територіальної громади та стан впровадження автоматизованих систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі
їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки.
(СВІТЛИШИН Д.В.)
На території Козятинської міської територіальної громади знаходиться 16
потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 9 зареєстровані у Державному реєстрі
ПНО, а 7 підлягають паспортизації.
Також на території громади знаходиться 8 об’єктів суб’єктів
господарювання, віднесених до об’єктів підвищеної небезпеки, із яких на
жодному об’єкті не впроваджено автоматизовану систему раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення.
А саме це: 6 автозаправних станцій (АЗС № 01/012 ПАТ «Укрнафта», АЗК
ТОВ «МАГНУМ ЕНЕРДЖІ», АЗС №ВН 12 ТОВ «ОККО-Драйв», АЗС ТОВ
«Лерсен ЛТД», АЗС №46 та №47 ТОВ «Поділлянафтозбут») та 2 бази зберігання
нафтопродуктів (ТОВ «База Агротехпостачання» і ТОВ «Бел Оіл»).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення:
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника Козятинського районного сектору ГУ ДСНС
України у Вінницькій області Світлишина Д.В. прийняти до відома.
2. Керівникам потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) забезпечити
виконання приписів Козятинського районного сектору Управління ДСНС України
у Вінницькій області у повному обсязі.
Термін виконання: згідно приписів
3. Начальнику Козятинського районного сектору Головного управління
ДСНС України у Вінницькій області Світлишину Д.В.:

3.1. Спланувати та провести перевірки стану техногенної безпеки
потенційно-небезпечних об’єктів територіальної громади у 2021 році, надати
пропозиції комісії щодо покращення їх стану;
Термін виконання: згідно плану перевірок
3.2. В межах своєї компетенції вживати заходів щодо встановлення на
об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення НС та оповіщення у
разі їх виникнення, а також по ідентифікації, декларування безпеки, паспортизації
об’єктів.
Термін виконання: протягом року
3.3. Надати пропозиції про заслуховування на засіданні комісії ТЕБ та НС
керівників об'єктів підвищеної небезпеки, які не вживають заходи щодо
впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загрози надзвичайних
ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення
Термін: до 30.07.2021
4. Контроль за виконанням рішення з 2-го питання покласти на начальника
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлишина Д.В.
ІІІ. Про забезпечення протидії пожежам в екосистемі, на сміттєзвалищі
та недопущення випалювання сухих залишків рослин
(СВІТЛИШИН Д.В.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення Комісія вирішила:
1. Утворити оперативний штаб на випадок спільних дій при гасінні пожеж в
природних екосистемах територіальної громади у складі згідно з додатком 1.
2. Затвердити заходи щодо забезпечення протидії пожежам у природних
екосистемах та сміттєзвалищі (далі – Заходи), згідно додатку 2.
3. Керівникам підприємств, установ, організацій територіальної громади не
допускати випалювання сухої трави, бур’янів та смітників на території об’єктів.
Термін виконання: постійно.
4. Управлінню ЖКГ (Корнійчук А.О.), КП «Чисте місто» (Юхимець С.О.)
спільно з працівниками відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП
(Андрущак Р.Л.) та старостами старостинських округів громади:
4.1. Забезпечити контроль та недопущення випалювання рослинності або її
залишків, побутових відходів двірниками комунального підприємства, та під час
акцій з благоустрою населених пунктів територіальної громади.
Термін виконання: постійно.
4.2. Спільно з активістами квартальних комітетів проводити роз’яснювальну
роботу серед мешканців приватного сектору населених пунктів територіальної
громади щодо недопущення випалювання рослинності або її залишків
Термін виконання: постійно.
4.3. Організовувати проведення санітарних рейдів із залученням органів
державного пожежного нагляду, інших зацікавлених служб щодо виявлення
фактів порушення природоохоронного та протипожежного законодавства,
складання відповідних адміністративних матеріалів.
Термін виконання: постійно.
5. ДП «Козятинський райагроліс» (Семенюк А.А.), Козятинському лісництву
ДП «Хмільницьке лісове господарство» (Козак Р.М.):

5.1. Для успішної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж в
природних
екосистемах,
забезпечити
лісогосподарські
підприємства
протипожежним інвентарем (лопати, сокири, пили, хлопушки) та засобами малої
механізації (переносні мотопомпи, ранцеві оприскувачі, бензопили).
Термін виконання: травень 2021 року
5.2. Створити протипожежні бар'єри в лісах.
Термін виконання: червень 2021 року
5.3. Організувати відновлення мінералізованих смуг у лісових масивах та
навколо них, перекрити всі тимчасові в’їзди в лісові масиви.
Термін виконання: постійно
5.4. Забезпечити ретельне прибирання після санітарної очистки порубочних
відходів уздовж шляхів та встановити суворий контроль за недопустимістю
використання відкритого вогню.
Термін виконання: червень 2021року та постійно
5.4. Забезпечити неухильне дотримання вимог нормативно-правових актів з
питань пожежної безпеки на території лісових масивів та об’єктів лісового
господарства.
Термін виконання: травень-серпень 2021 року
5.5. Заборонити заїзд усіх транспортних засобів та інших механізмів на
територію лісового фонду, за винятком тих, що використовуються для
лісогосподарської мети.
Термін виконання: травень-вересень 2021 року
5.6. Заборонити залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене,
просочене нафтопродуктами ганчір'я тощо.
Термін виконання: постійно
5.7. Заборонити експлуатацію машин та інших механізмів з несправною
паливною та іскрогасною системою.
Термін виконання: липень 2021 року та постійно
5.8. Забезпечити перевірку стану пожежних водойм та інших джерел
водопостачання. Наявні пожежні водойми обладнати пірсами для забору води.
Термін виконання: травень-червень 2021 року
5.9. Щоденно за даними метеорологічних станцій визначати клас пожежної
небезпеки за погодними умовами та згідно з ними за місцевою шкалою пожежної
небезпеки розробити регламент роботи лісопожежних служб.
Термін виконання: протягом пожежонебезпечного періоду
6. Козятинському РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Світдишин
Д.В.), відділенню поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) по кожному факту виникненню пожеж та загорань в екосистемах
проводити розслідування з оформленням відповідних документів для передачі їх
державній екологічній інспекції для вжиття заходів адміністративного або
кримінального впливу.
Термін виконання – за фактом

7. Відділу з питань внутрішньої політики (Янковчук Н.А.), відділу з питань
цивільного захисту (Липовецький Г.І.), Козятинському РС ГУ ДСНС
(Світлишин Д.В.), ЗМІ проводити широку роз’яснювальну роботу серед
населення, через засоби масової інформації та розповсюдження друкованих
пам’яток, плакатів, тощо, щодо дотримання правил пожежної безпеки при
відпочинку на природі, в лісових масивах, заборони випалювання сухої трави,
бур’янів, смітників.
8. Контроль за виконанням рішення з 3-го питання покласти на начальника
Козятинського РС ГУДСНС України у Вінницькій області Світлишина Д.В.
ІV. Про невідкладні заходи з попередження нещасних випадків,
пов’язаних із загибеллю людей на водних об’єктах в період купального
сезону.
(СВІТЛИШИН Д.В.)
Згідно статистичних даних впродовж 2020 року на водних об’єктах
територіальної громади виникло 2 надзвичайні події під час яких загинуло 2
особи, з них 1 людина – в м. Козятині (водоймище «Водокачка» та 1 людина в с.
Махаринцях. В обох випадках водні об’єкти не визначені як місця масового
відпочинку.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення:
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Взяти інформацію Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій
області Світлишина Д.В. до відома.
2. Встановити, що місця купання людей на водних об’єктах Козятинської
міської територіальної громади, які б відповідали вимогам, встановленим
Правилами охорони життя людей на водних об’єктах (наказ МВС від 10.04.2017
№301), відсутні.
3. Затвердити План першочергових заходів, направлених на підвищення
рівня безпеки та охорони життя людей на водних об’єктах Козятинської міської
територіальної громади (додається).
4. Заборонити купання у водоймах територіальної громади без виконання
керівниками (орендарями, власниками) всіх вимог безпеки, зазначених у
Правилах охорони життя людей на водних об’єктах України, інших нормативноправових актах у сфері цивільного захисту та метою попередження інфекційних
захворювань.
Термін виконання: квітень 2021 року та постійно
5. Керівникам суб’єктів господарювання, орендарям, власникам водних
об’єктів, старостам сільських населених пунктів розмістити в місцях відпочинку
водойм інформаційні таблички про заборону купання.
Термін виконання: квітень 2021 року
6. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи
(Липовецький Г.І.):
- взяти на облік усі водні об’єкти, стихійні пляжі, місця масового відпочинку
на воді, водогосподарські об’єкти тощо.

Термін виконання: квітень 2021 року
- підготувати листівки з правилами поведінки на воді, питань безпеки
поводження на водних об’єктах та розмістити їх у місцях з масовим перебуванням
людей і громадському транспорті.
Термін виконання: квітень 2021 року
7. Управлінню освіти (Касаткіна О.Ю..), керівникам закладів освіти,
завідувачу навчально–консультаційного пункту (Кутяшев С.К.) підготувати та
провести в закладах освіти інформування по заходах безпеки та правилах
поведінки на воді.
Термін виконання: травень 2021 року
8. Завідувачу Козятинського лінійного лабораторного відділу Жмеринського
ВП ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України»
(Глядченко Н.О.) з метою визначення якості води в літній купальний період,
проводити відбір проб води з водойм Талимонівських ставків для проведення
бактеріологічного дослідження.
Термін: в період купального сезону
9. Відділу внутрішньої політики міської ради (Янковчук Н.А.) забезпечити
проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо правил
поведінки на воді, надання першої медичної допомоги потерпілим під час
купання, недопустимість випадків купання дітей без нагляду дорослих та у
невстановлених місцях.
Термін: в період купального сезону
10. Контроль за виконанням рішення з 4-го питання покласти на начальника
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлишина Д.В.

Голова комісії

Секретар комісії

Т.Єрмолаєва

Г.Липовецький

Додаток1

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та
НС (протокол від 16.04.2021 № 11)
СКЛАД
оперативного штабу для забезпечення спільних дій при гасінні пожеж в
природних екосистемах міста
Корнійчук А.О. -

заступник міського голови начальник управління житловокомунального господарства – керівник штабу;
Світлишин Д.В. - начальник Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій
області;
Підгерський О.В. - заступник начальника відділення поліції №2
Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області;
Липовецький Г.І. - начальник відділу з питань цивільного захисту та
мобілізаційної роботи міської ради;
Кашперовецький О.В. - фахівець адміністративної діяльності Козятинської
дільниці Хмільницького УЕГГ ПАТ «Вінницягаз»;
Козак В.В.
- головний фахівець Козятинської дільниці СО «Хмільницькі
електричні мережі» АТ «Вінницяобленерго»;
Юхимець С.О. - директор комунального підприємства «Чисте місто»;
Семенюк А.А.

- директор ДП «Козятинський райагроліс»;

Козак Р.М.

- лісничий Козятинського лісництва ДП «Хмільницьке лісове
господарство».

Секретар комісії

Г.Липовецький

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ
та НС (протокол від 16.04.2021 № 11)
ЗАХОДИ
щодо забезпечення протидії пожежам у природних
екосистемах, та сміттєзвалищі
1. Провести:
1.1. комісійні перевірки протипожежного стану місць зберігання техніки,
складів паливно-мастильних матеріалів. Вжити дієвих заходів щодо усунення
виявлених недоліків;
Керівники об’єктів господарювання,
РС ГУ ДСНС у Вінницькій області,
щорічно, травень-червень.
1.2. роз'яснювальну роботу з населенням щодо неприпустимості створення
перешкод руху води на штучних та природних водоймах;
РС ГУ ДСНС у Вінницькій області, травень.
2. Встановити:
2.1. контроль за виконанням в повному обсязі запропонованих заходів,
приписів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки
та цивільного захисту і дотримання з боку керівників Правил пожежної безпеки.
Вживати відповідні заходи реагування в межах, передбаченим чинним
законодавством;
РС ГУ ДСНС у Вінницькій області,
щорічно, травень-вересень.
2.2. цілодобовий моніторинг природних екосистем для своєчасного
виявлення пожеж, забезпечення гасіння загорянь на ранніх стадіях їх виникнення
та оповіщення;
РС ГУ ДСНС Вінницькій області;
З настанням пожежонебезпечного періоду
2.3. уздовж доріг та з боку населених пунктів навколо лісових насаджень,
відновити, а в місцях де відсутні, забезпечити мінералізованими смугами.
УЖКГ, КП «Чисте місто», старости,
ДП «Козятинський райагроліс», ДП
«Хмільницьке лісове господарство» - постійно.
3. Підтримувати у робочому стані регулюючі гідротехнічні споруди, а
також відомчі пересувні насосні станції.
Керівники об’єктів господарювання,
РС ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Протягом пожежонебезпечного періоду.
4. Забезпечити:
4.1. неухильне дотримання вимог нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки на території населених пунктів громади та об’єктів лісового
господарства.
Суб’єкти господарювання, старости,

ДП «Козятинський райагроліс»,
ДП «Хмільницьке лісове господарство»
Щорічно, травень-серпень.
4.2. постійну передачу короткотекстових протипожежних застережень,
звернень до громадян через ЗМІ, радіовузли об’єктів з масовим перебуванням
людей, в т.ч. соціально-побутових підприємств, стадіонів, ринків, залізничних
вокзалів та автостанцій, розміщення в усіх видах громадського транспорту,
автотранспорту, що належить підприємствам, організаціям установам і
громадянам, листівок, плакатів та інших матеріалів внутрішньої та зовнішньої
протипожежної реклами.
РС ГУ ДСНС у Вінницькій області
відділ внутрішньої політики міської ради,
відділ з питань ЦЗ міської ради,
травень-вересень.
5. Привести в працездатний стан зовнішнє протипожежне водопостачання,
яке розташоване на території міста.
Керівники об’єктів господарювання - постійно.
6. Довести старостам, керівникам підприємств, головам квартальних
комітетів щодо недопущення спалювання сухої трави, стерні та післяжнивних
залишків на полях, недопущення застосування відкритого вогню на присадибних
ділянках міста.
РС ГУ ДСНС у Вінницькій області
Постійно.
7. Перевірити засоби гасіння пожеж на відкритих територіях, підготувати
необхідну інженерну та автомобільну техніку, забезпечити безперешкодний
доступ води з акумуляційних ємностей та водойм для подальшого
транспортування і можливості застосування її для пожежогасіння.
Керівники об’єктів господарювання,
РС ГУ ДСУНС у Вінницькій області.
Протягом пожежонебезпечного періоду.
8. Організувати спільні патрулювання місць масового відпочинку громадян
із залученням працівників ДСНС, поліції, представників громадських організацій
та ЗМІ.
РС ГУ ДСНС, відділення поліції №2,
ГО, відділ внутрішньої політики міської ради,
відділ з питань ЦЗ міської ради,
травень-вересень.
8.2. пристосувати усі наявні пожежні водоймища для забору води
пожежною технікою;
Керівники об’єктів господарювання - постійно.

Секретар комісії

Г.Липовецький

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ
та НС (протокол від 16.04.2021 № 11)
ПЛАН
першочергових заходів направлених на підвищення рівня
безпеки і охорони життя людей на водних об’єктах
Козятинської міської територіальної громади
№
Заходи
з/п
1. Комісійно перевірити місця
стихійного відпочинку біля
водоймищ
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Встановити таблички про
заборону купання в необладнаних
для цього місцях на водоймищах
Облаштувати інформаційний
стенд щодо правил поведінки на
воді в зоні відпочинку в районі
Талимонівських ставків
Наблизити маршрути
патрулювання патрульних нарядів
поліції до водоймищ
«Орсівський», «Водокачка»,
«Талимонівські ставки» з метою
попередження випадків вживання
спиртних напоїв біля водоймищ.
Через ЗМІ організувати звернення
до населення щодо правил
поведінки на воді, надання першої
медичної допомоги потерпілим
під час купання, недопустимість
випадків купання дітей без
нагляду дорослих та у
невстановлених місцях.
Забезпечити готовність медичних
установ до якнайшвидшого
надання медичної допомоги
потерпілим на водних об’єктах.
Забезпечити проведення
роз'яснювальної роботи щодо
попередження нещасних випадків
на воді серед дітей, які
від’їжджають на відпочинок в
оздоровчі табори та в інші
населені пункти.

Термін
виконання
До 25.05

До 01.06

Виконавці
відділ ЦЗ, РС ГУ ДСНС,
старости, орендарі, власники
водоймищ, лінійний лаб. відділ
Жмеринського ВП ДУ «ЛЦЗТ
«МОЗ України»
старости, орендарі, власники
водоймищ

Період
купального
сезону

Відділ культури, відділ з питань
ЦЗ, ГО «Джерело»

Період
купального
сезону

відділення поліції №2

Постійно

Відділ внутрішньої політики,
відділ з питань ЦЗ, НКП ЦЗ

Постійно

КП «Козятинська ЦРЛ»

Постійно

Управління освіти, адміністрації
навчальних закладів

8.

9.

Посилити інформаційнопропагандистську роботу серед
населення щодо правил
поводження на воді під час
відпочинку, особливо під час
святкування свята Івана Купала
(7 липня)
Проводити санітарно-освітню
роботу серед населення з питання
водопостачання,
водокористування та можливих
випадків захворювань, пов’язаних
з водою.

Секретар комісії

Період
купального
сезону

Відділ внутрішньої політики
міської ради, радіо «Погляд»,
відділ з питань ЦЗ, управління
освіти, РС ГУ ДСНС

Період
купального
сезону

Відділ охорони здоров’я,
лінійний лабораторний відділ
Жмеринського ВП ДУ «ЛЦЗТ
«МОЗ України»,
Козятинський МРВ
лабораторних досліджень ДУ
«ВОЛЦ МОЗ України»

Г.Липовецький

