КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 14
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
04 червня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: заступник міського голови – начальник управління житловокомунального господарства міської ради, перший заступник голови комісії з
питань ТЕБ та НС Корнійчук А.О.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті.
(ШВЕЦЬ В.В.)
За результатами перевірки стану утримання джерел протипожежного
водопостачання (пожежних гідрантів) встановлено, що робота по утриманню
протипожежного водопостачання в місті Козятині не проводиться та знаходиться
у занедбаному стані. Так, із 60 вуличних пожежних гідрантів у несправному стані
знаходиться – 23 (38%).
Згідно п. 5.2.1.1 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом
МВС України від 30.12.2014 № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 05.03.2015 за №252/26697, відповідальними за технічний стан пожежних
гідрантів, установлених на мережі водопроводу населених пунктів, є відповідні
служби (організації, установи), які утримують ці мережі водопроводу, а на
території підприємств - їх власники або орендарі.
Відповідно п. 1.3 до Правил користування системами централізованого
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України,
затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №190 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627
252/26697, виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення
обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та
водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої
на них, які перебувають у нього на балансі або на які є відповідний
договір на обслуговування із споживачем.
Проблемою стану утримання джерел протипожежного водопостачання є
відсутність чітко визначених меж балансової належності мереж водопостачання і
відповідно - відповідальних за технічний стан пожежних гідрантів.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Державної пожежно-рятувальної частини №11
Швеця В.В. прийняти до відома.
2. Вважати, що стан утримання джерел протипожежного постачання
(пожежних гідрантів) в місті Козятині є незадовільним та може призвести до
виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю та здоров’ю людей у разі
неможливості використання пожежних гідрантів при ліквідації пожеж, аварій,
катастроф, стихійного лиха.
3. Київському територіальному управлінню філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» (Бабак С.О.):
- надати до міської ради документально підтверджену інформацію про межі
балансової належності мереж централізованого водопостачання підприємства на
території міста Козятина та смт. Залізничне;
Термін: до 09.06.2021
- провести технічне обслуговування та ремонт несправних пожежних
гідрантів, поновити показники пожежних гідрантів відповідно до приписів
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області;
Термін: до 02.08.2021
- інформацію про проведення технічного обслуговування та ремонт
несправних пожежних гідрантів надати міській комісії з питань ТЕБ та НС.
Термін: до 05.08.2021
4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.):
- вжити заходів щодо усунення зміщення люків колодязів протипожежних
гідрантів, закриття люків шаром дорожнього покриття (згідно інформації сектору
ГУ ДСНС) при проведенні дорожніх робіт із залученням підрядників, які
виконували дорожні роботи.
Термін: до 01.08.2021
- спільно з управлінням земельних та майнових ресурсів (Репало І.М.) надати
пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо можливості виготовлення
технічної документації на водопровідні мережі міста, у яких невизначений
балансоутримувач, та постановку їх на баланс відповідним суб’єктам
господарювання та ОСББ.
Термін: до 30.06.2021
7. Козятинському районному сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій
області (Світлишин Д.В.):
- надати до міської ради перелік гідратів для пріоритетного відновлення їх
роботоздатності із врахуванням їх розташування біля об’єктів з масовим
перебуванням людей чи критичної інфраструктури;
Термін: до 09.06.2021
- вжити заходів щодо облаштування протипожежного гідранта на території
пожежно-рятувальної частини, який використовувати для поповнення води в
цистерни пожежних автомобілів;
Термін: до 30.07.2021
- з метою зменшення кількості поломок гідрантів, відповідно до п. 1,2
розділу ІV Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного
стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої

наказом МВС від 15 червня 2015 року №696, під’єднання до протипожежних
гідрантів здійснювати у разі ліквідації пожеж, а також не частіше 2 раз на рік для
проведення перевірок їх технічного стану.
Термін: протягом року
5. Контроль за виконанням рішення з І-го питання покласти на заступника
міського голови - начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради Корнійчука А.О.
ІІ. Про стан пожежної, техногенної безпеки суб’єктів господарювання, у
власності (володінні), користуванні яких перебувають місця виробництва,
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
(СВІТЛИШИН Д.В.)
Козятинським районним сектором ГУ ДСНС України у Вінницькій області у
період з 22 березня по 18 травня 2021 року було проведено планові та позапланові
заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у
сфері техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, у власності
(володінні) користуванні яких перебувають місця виробництва, зберігання,
оптової та роздрібної торгівлі пальним розташованих на території Козятинської
міської територіальної громади (7 об’єктів).
АГЗП ДП «Пропан» за адресою: м. Козятин вул. Кондрацького, 2, (період
проведення перевірки 22-24.03.2021 року) об’єкт не експлуатується, про що було
складено акт стосовно неможливості здійснення державного нагляду (контролю).
За результатами даних перевірок взагальному було виявлено 135 порушень
вимог пожежної та техногенної безпеки, 27 з яких не виконанні з попередніх
приписів за результатами попередніх перевірок, до адміністративної
відповідальності за порушення правил пожежної безпеки було притягнуто 7
посадових осіб. Також керівникам об’єктів були вручені приписи на усунення
порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з
відповідними термінами усунення виявлених порушень.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Суб’єктам господарської діяльності, у власності (володінні), користуванні
яких перебувають місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
пальним, розташованим на території Козятинської міської територіальної
громади:
- прийняти до неухильного виконання приписи Козятинського районного
сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області;
Термін : згідно приписів РС ГУ ДСНС
- забезпечити усунення виявлених під час перевірки недоліків та виконання
протипожежних заходів.
Термін : згідно приписів РС ГУ ДСНС
2. Козятинському РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Світлишин Д.В.):
- надати методичну та роз’яснювальну допомогу, щодо усунення виявлених
порушень суб’єктам господарювання;

- провести повторні (позапланові) перевірки виконання пунктів приписів на
усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. У
разі невиконання пунктів припису притягнути винних осіб до відповідальності згідно
чинного законодавства.
Термін : по закінченню термінів приписів РС ГУ ДСНС
3. Контроль за виконанням рішення з 2-го питання покласти на начальника
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлишин Д.В.
ІІІ. Про стан пожежної безпеки
людей.

у закладах з масовим перебуванням

(СВІТЛИШИН Д.В.)
Козятинським районним сектором ГУ ДСНС України у Вінницькій області за
матеріалами останніх перевірок проведено детальний аналіз стану пожежної
безпеки у закладах з масовим перебуванням людей (закладах освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту культури та торговельного обслуговування).
Особливу увагу звертається на наявність недоліків щодо справності
електромережі, утримання евакуаційних шляхів, захисту будівель від прямих
попадань блискавки і вторинних її проявів, наявності систем протипожежного
захисту, наявності та утримання в справному стані зовнішніх та внутрішніх
систем протипожежного водопостачання, можливості під’їзду до об’єктів
пожежно-рятувальної техніки.
Було встановлено, що більшість виявлених порушень вимог пожежної,
техногенної безпеки мають однотипний характер і не одноразово повторюються з
року в рік, насамперед це стосується заходів на усунення яких потрібні значні
матеріальні кошти (системи протипожежного захисту, вогнезахисна обробка
дерев’яних елементів горищ, протипожежне водопостачання) та інші.
За результатами останніх перевірок до адміністративної відповідальності за
порушення правил пожежної безпеки притягалися посадові особи та керівники.
Також керівникам об’єктів були вручені приписи на усунення порушень вимог
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з відповідними термінами
усунення виявлених порушень..
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Керівникам закладів освіти, охорони здоров’я, культури соціального
захисту, а також суб’єктам господарської діяльності у власності (володінні)
користуванні яких перебувають об’єкти з масовим перебуванням людей:
- прийняти до неухильного виконання приписи Козятинського районного
сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Термін : згідно приписів РС ГУ ДСНС
- забезпечити усунення виявлених під час останніх перевірок недоліків та
виконання протипожежних заходів.
Термін : згідно приписів РС ГУ ДСНС
2. Козятинському РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Світлишин Д.В.)
надавати методичну та роз’яснювальну допомогу, щодо усунення виявлених
порушень керівникам: навчальних закладів, закладів культури, охорони здоров’я,

соціального захисту, а також суб’єктам господарської діяльності у власності
(володінні) користуванні яких перебувають об’єкти з масовим перебуванням людей.
Термін : Постійно
3. Контроль за виконанням рішення з 3-го питання покласти на начальника
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлишин Д.В.
ІV. Про заходи щодо забезпечення готовності до реагування на можливі
надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки.
(ЛИПОВЕЦЬКИЙ Г.І.)
На виконання розділу ІІ протокольного рішення Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 травня 2021 року
(протокол № 30), за результатами доповідей та обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Комісії з питань евакуації (Марченко К.В.), відділу з питань цивільного
захисту та мобілізаційної роботи міської ради (Липовецький Г.І.):
1) здійснити уточнення складу органів з евакуації, плану евакуації в разі
виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а
також документів, визначених планом цивільного захисту на особливий період
щодо евакуації населення з районів можливих бойових дій (збройних конфліктів)
і планів приймання та розміщення евакуйованого населення у безпечних районах
(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р.
№ 1000-рт);
2) провести практичні заняття та тренування з особовим складом комісії з
питань евакуації;
3) опрацювати питання щодо формування додаткового резерву приміщень
для приймання евакуйованого населення, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, а
також стосовно їх життєзабезпечення в місцях тимчасового розміщення;
Термін виконання: до 04.06.2021
2. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
(Липовецький Г.І.):
1) забезпечити перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки
радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення та виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом радіоактивних та небезпечних
хімічних речовин, у мирний час та в особливий період;
2) вжити заходів до завчасного створення запасів засобів радіаційного та
хімічного захисту на випадок загрози застосування зброї масового ураження
проти України в умовах воєнного стану для забезпечення населення та
працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;
3) організувати практичне відпрацювання порядку видачі населенню та
працівникам формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту засобів
радіаційного та хімічного захисту;
4) організувати приведення в готовність захисних (далі - захисні споруди)
та інших споруд державної та комунальної форми власності, призначених для
укриття персоналу найбільш важливих для економіки та безпеки держави
суб’єктів господарювання, закладів охорони здоров’я, об’єктів критичної

інфраструктури, суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність
зазначених об’єктів і населених пунктів громади.
5) провести уточнення плану цивільного захисту на особливий період,
коригування заходів щодо приведення у вищий ступінь готовності до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту функціональних і
територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, провести
з ними штабні тренування щодо дій в умовах особливого періоду;
6) спільно з спеціалізованою службою зв’язку та оповіщення цивільного
захисту (Нечипоренко В.І.) здійснити уточнення порядку оповіщення органів
управління, суб’єктів господарювання та населення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та
слуху, а також тексти звернень до населення, які повинні передаватися через
мережі радіомовлення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
7)
спільно з спеціалізованою службою зв’язку та оповіщення цивільного
захисту (Нечипоренко В.І.) організувати перевірку готовності територіальної та
місцевих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та
об’єктових систем оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних
пристроїв (сирен) та доведенням до населення навчальної інформації у сфері
цивільного захисту через засоби масової інформації із завчасним (за 2-3 дні)
попередженням населення про проведення зазначеної перевірки;
8)
розробити
додаткові
заходи
щодо
функціонування об’єктів життєзабезпечення населення;

забезпечення

сталого

9)
спільно із представниками районного сектору ДСНС України у
Вінницький області (Світлишин Д.В.) організувати проведення позапланових
оглядів захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для
укриття населення (персоналу, працівників). Визначити конкретні заходи щодо їх
приведення у готовність, насамперед для захисту населення від застосування
звичайних засобів ураження, а також щодо забезпечення доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
Термін виконання: до 04.06.2021
10) забезпечити виконання заходів, передбачених Планом основних заходів
цивільного захисту на 2021 рік з урахуванням обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
Термін виконання: протягом 2021 року
3. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту:
1) забезпечити створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та
медичних засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування
захисних та інших споруд, призначених для укриття всіх категорій населення.
Скласти переліки техніки та обладнання, що будуть задіяні до проведення
відповідної роботи;
2) організувати роботи щодо оновлення, а в разі відсутності встановлення
покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших споруд,

