КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 18
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
31 серпя 2021 року
м. Козятин
Головуючий: міський голова Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про забезпечення реалізації заходів пожежної та техногенної безпеки
при підготовці об’єктів до роботи у осінньо-зимовий пожежонебезпечний
період 2021-2022 років
(КИРДАН В.В.)
З метою посилення пожежної та техногенної безпеки під час
пожежонебезпечного осінньо-зимового періоду, за результатами доповіді та з
урахуванням обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:
1. Козятинському відділу ЗЗ ПНС ГУ ДСНС України у Вінницькій області:
1.1. Продовжити проведення інструктажів та навчань населення з питань
пожежної безпеки в громадських місцях, на виробництві та в побуті.
Термін виконання: постійно
1.2. В межах наявних повноважень здійснювати контроль за станом
боєздатності наявних пожежних формувань створених в населених пунктах та на
підприємствах.
Термін виконання: відповідно до графіків
1.3. Організувати постійну передачу короткотекстових застережень, звернень
до громадян через ЗМІ, об’єктові радіовузли підприємств, ринків, залізничного
вокзалу та автостанції, розміщення в усіх видах громадського транспорту наявних
в листівок, плакатів та інших матеріалів внутрішньої та зовнішньої
протипожежної реклами.
Термін виконання: постійно
1.4. Надіслати керівникам підприємств, організацій, установ та закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування – рекомендаційні листи, щодо
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на підконтрольних об’єктах в
умовах осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду
2. Керівникам підприємств, організацій, установ та закладів незалежно
від форм власності та підпорядкування:
2.1. Взяти під особистий контроль ситуацію щодо справності, працездатності
та готовності до опалювального сезону наявних систем опалення. Уразі наявності

проблемних питань негайно інформувати відповідні органи та служби, і вживати
невідкладних заходів щодо їх усунення.
Термін виконання: постійно
2.2. Силами адміністрацій об’єктів, відомчої пожежної охорони,
добровільних
пожежних
дружин
організувати
комісійні
перевірки
протипожежного стану виробничих, складських, культурно-видовищних,
оздоровчих, навчальних закладів, інших будівель зі значним скупченням людей,
місць зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, а також територій
житлового сектору населених пунктів. Вжити невідкладних заходів до усунення
виявлених недоліків.
Термін виконання: листопад
2.3. Пройти навчання з питань пожежної безпеки та функціональне навчання
з питань цивільного захисту.
Термін виконання: жовтень-листопад
2.4. Наказами керівників об’єктів призначити відповідальних осіб за
протипожежний стан будівель, приміщень, цехів, складів та інших дільниць, на
яких покласти здійснення контролю за станом протипожежного режиму,
справністю електроустановок, технологічного обладнання, вжиття необхідних
заходів до усунення недоліків, а також ретельне проведення оглядів виробничих
приміщень після закінчення роботи.
Термін виконання: вересень-жовтень
2.5. Організувати проведення громадських оглядів протипожежного стану
об’єктів із залученням до цього членів добровільних пожежних дружин. У процесі
оглядів проаналізувати і визначити додаткові заходи до посилення пожежної
безпеки об’єктів. Перевірити справність систем виявлення та гасіння пожеж,
пристроїв блискавкозахисту, електрообладнання, пожежної техніки, внутрішнього
і зовнішнього протипожежного водогону та інших систем водопостачання, а в разі
їх несправності вжити невідкладних заходів щодо приведення їх в робочий стан.
Забезпечити підпорядковані об’єкти необхідною кількістю первинних засобів
пожежогасіння (вогнегасниками та пожежними щитами з відповідним
інвентарем) та перевірити боєздатність добровільних пожежних дружин.
Термін виконання: жовтень та постійно
2.6. Очистити виробничі, складські та господарські території, горища та
підвали від спалимих матеріалів. Категорично заборонити спалювання сміття,
виробничих відходів біля будівель та споруд. Їх утилізацію здійснювати тільки в
спеціально відведених для цього місцях.
Термін виконання: постійно
2.7. Зобов’язати керівників навчальних, лікувальних, оздоровчих, культурновидовищних закладів, та інших об’єктів зі значним скупченням людей практично
відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії згідно з планами евакуації людей
на випадок виникнення пожежі.
Термін виконання: постійно
2.8.
Визначити
порядок
зберігання
та
використання
вибухопожежонебезпечних речовин, балонів з газами, та інших матеріалів, що
мають підвищену пожежну небезпеку. Особливу увагу звернути на відповідність
протипожежним вимогам місць їх використання, фасування, проведення зливних і
наливних операцій.

Термін виконання: жовтень
2.9. Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками, що
зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, обслуговуючим
персоналом електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та
іншого інженерного обладнання.
Термін виконання: жовтень
2.10. В усіх підприємствах, організаціях, установах та закладах опрацювати
загальнооб’єктові інструкції про заходи пожежної безпеки. Переглянути та
доповнити склад бойових розрахунків ДПД (ДПК). Закріпити за ними виробничі
дільниці для нагляду за дотриманням протипожежного режиму.
Термін виконання: листопад
2.11. Організувати цілодобове чергування членів протипожежних формувань
на пожежній та пристосованій для гасіння пожеж техніці. Вжити заходів по
ремонту пожежної техніки, недопустимості відключення телефонного зв’язку від
будівель пожежних депо, а також забезпеченню пожежної техніки, що є в
підприємствах та населених пунктах, необхідним запасом пально-мастильних
матеріалів.
Термін виконання: жовтень
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