Україна
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
ПРОТОКОЛ № 3
(позачергове)
05 лютого 2020 року
Головував:
Павлов Павло Семенович

смт Нижні Сірогози

11:00

голова
районної
державної
адміністрації, голова комісії

Присутні:
Члени комісії (за списком), селищний, сільські голови, старший фельдшер з
медицини
невідкладних
станів
Нижньосірогозької
підстанції
Великолепетиської станції Е «Ш» МД КНП «ОТЦ ЕМД та МК» Херсонської
обласної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про готовність місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов
05-06 лютого 2020 року.
2.
Про розгляд результатів
позапланових перевірок стану
техногенної і пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей
(ЗОШ, ДНЗ, охорони здоров’я та соціального захисту), на території
Нижньосірогозького району.
СЛУХАЛИ:
1.
Про готовність місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних
умов 05-06 лютого 2020 року.
ДОПОВІДАЧ: Касумова Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст
відділу надання адміністративних послуг та цивільного захисту районної
державної адміністрації
На сьогоднішній день селищною та сільськими радами створено запас
ПММ 1470 л дизельного пального та 950 л бензину, районний – 355 л
дизельного пального та 255 л. бензину.
Створено запас посипкового матеріалу в кількості 18,07 тони.

У разі відключення електропостачання, для відновлення живлення, для
об’єктів соціальної сфери наявні 20 пересувних
електростанцій
(генераторів). Всі наявні генератори знаходяться в справному стані.
Окрім цього, з Нижньосірогозьким районним споживчим товариством і
ПП «Агробуд» укладено договори на створення, використання в районі
місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (постачання
будівельних матеріалів, інструментів, продуктів харчування та речового
майна).
Для оперативного вирішення питань пов’язаних із запобіганням і
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру складено і постійно коригується список інженерної техніки,
організацій, що залучаються до реагування на виникнення надзвичайних
ситуацій за характером робіт, які вони можуть виконувати.
Полуекто О.М. доповнила, що необхідно переглянути укладені
договори на залучення техніки та забезпечити постійний зв'язок з водіями та
селищним, сільськими головами. Укладено договір з ПП «Тотем», який
також буде задіяний в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Павлов П.С. довів до відома присутніх про те, що в разі виникнення
надзвичайних ситуацій, а саме снігових заметів, за необхідністю, буде
залучена техніка військової частини, яка тимчасово дислокується на
території району.
Конюх А.М. рекомендував екстреній медицині при виїздах
безпосередньо повідомляти чергових Нижньосірогозького РС ГУ ДСНС
України в Херсонській області та при собі мати лопати та трос.
В обговоренні взяли участь: Кишкань Н.М., Коробков О.І.
ВИРІШИЛИ:
1.1.
Виконкомам селищної, сільських рад, Вербівській об’єднаній
територіальній громаді:
1.1.1. Організувати на місцях роботу оперативних штабів та цілодобове
чергування призначених із їх складу оперативних груп, забезпечивши
оперативне інформування за ситуацією на підвідомчих територіях, в тому
числі про стан автодоріг,
Нижньосірогозьку районну державну
адміністрацію за тел.. 2-12-53 та/або 0509565142
Термін: щоденно до 07:45
1.1.2. Згідно уточнених планів реагування на надзвичайні ситуації у
складних погодних умовах зимового періоду, якими керуватися в разі
виникнення надзвичайних ситуаціях.
1.1.3. Привести в готовність до використання наявну інженерну та
спеціальну техніку підприємств, установ та організацій, відповідно до
укладених договорів, забезпечивши їх паливо мастильними матеріалами.
1.1.4. Забезпечити інформування населення щодо мінімізації
переміщення у складних погодних умовах зимового періоду.
1.1.5. Організувати розчистку автодоріг від населених пунктів до доріг
державного значення згідно закріплених схем автомобільних доріг за

селищними, сільськими радами. В разі необхідності залучити техніку ПП
«Тотем».
1.1.6. Забезпечити готовність наявних генераторів для використання в
разі відключення енергопостачання.
1.2.
Нижньосірогозькій філії «Райавтодор» організувати розчистку
доріг державного значення М-14, Т-22-08, Т-22-09, що проходять територією
району.
1.3.
Сектору освіти районної держаної адміністрації припинити
навчальний процес
навчальних закладів району на час ускладнення
погодних умов.
Термін:негайно
1.4.
Відділу надання адміністративних послуг та цивільного захисту
районної державної адміністрації (Касумова Т.О.) здійснювати цілодобовий
моніторинг шляхом узагальнення наданої виконкомами інформації та
інформувати Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації.
Термін:щоденно до 08:00, а у
разі виникнення негайно
1.5.
Виконкому селищної ради спільно з Нижньосірогозьким
«Райсількомунгосп» забезпечити посипання піскосольовою сумішшю
вулично-дорожню мережу населеного пункту.
1.6.
Виконкомам сільських рад, Вербівській ОТГ забезпечити
посипання доріг вуличної мережі населених пунктів та під’їздів до населених
пунктів згідно укладених договорів з підприємствами на підвідомчих
територіях.
1.7.
Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації, Нижньосірогозька філія «Райавтодор», ПП «Тотем»,
виконкомам селищної, сільських рад, Вербівській ОТГ:
1.7.1. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення сталого
транспортного сполучення на автошляхах району, у разі необхідності
залучити додаткову техніку підприємств, організацій, установ та військової
частини, яка тимчасово дислокується на території району.
1.7.2. Забезпечити висунення дорожньої техніки на найбільш
небезпечні ділянки автошляхів до початку опадів та ожеледиці, саме на М-14
в районі с.Братське.
1.8.
Нижньосіргозькому відділенню Каховського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Херсонській області:
1.8.1 Забезпечити постійний контроль за станом безпеки дорожнього
руху та за можливості передбачити шляхи об’їзду найбільш небезпечних
ділянок автомобільних доріг.
1.8.2. В разі необхідності, вжити заходи щодо обмеження або повного
припинення руху негабаритної техніки та вантажного транспорту.
1.8.3. Здійснювати взаємодію з Нижньосірогозьким РС ГУ ДСНС в
Херсонській області,
Нижньосірогозькою філією «Райавтодор», ПП
«Тотем».

1.9. КНП «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»:
1.9.1. Забезпечити підтримання генератору в належному стані, тримати в
запасі
паливо-мастильні
матеріали
на
випадок
відключення
енергопостачання.
1.9.2. Визначити місця приймання постраждалих на весь період
ускладнення погодних умов.
1.10. Нижньосірогозькому РС ГУ ДСНС України в Херсонській області
(Конюх А.М.):
1.10.1. Здійснювати взаємодію з Нижньосіргозьким відділенням
Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції у
Херсонській області, Нижньосірогозькою філією «Райавтодор», ПП «Тотем»,
виконкомами селищної, сільських рад.
1.10.2. За необхідності підготувати мобільні пункти обігріву.
1.11. Іванівському РЕЗ та ЕМ бути в постійній готовності до виконання
аварійних робіт та інших невідкладних заходів на території району з
відновлення енергопостачання.
2. Про розгляд результатів
позапланових перевірок стану
техногенної і пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням
людей ( ЗОШ, ДНЗ, охорони здоров’я та соціального захисту), на
території Нижньосірогозького району.
ДОПОВІДАЧ:
Конюх
Андрій
Михайлович,
начальник
Нижньосірогозького РС ГУДСНС України у Херсонській області,
підполковник служби цивільного захисту (Доповідна записка додається).
У період грудня 2019 року – січня 2020 року Нижньосірогозьким РС
ГУ ДСНС в Херсонській області, проведено позапланові заходи державного
нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної
та пожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим
перебуванням людей - дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів, гуртожитків, установ охорони здоров’я та соціального
захисту, державних об’єктів критичної і транспортної інфраструктури, у тому
числі торговельно-розважальних закладів, віднесених до СС-2 та СС-3 класів
наслідків (відповідальності) будівель або споруд, а саме:
- 13 дошкільних навчальних закладів;
- 13 загальноосвітніх навчальних закладів;
- 1 КНП «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»;
- 1 стаціонарне відділення постійного проживання
-_1 КУ «Нижньосірогозький територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)».
- 1 КЗ «Нижньосірогозький районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді».
В разі не виконання приписів, а саме відмови усунення відповідних
порушень пожежної та техногенної безпеки, відповідних керівників,

Нижньосірогозьким РС будуть підготовлені відповідні матеріали у
відповідності ст. 68 Кодексу цивільного захисті України щодо застосування
заходів на призупинення роботи об’єктів.
В обговоренні взяли участь: члени районної комісії, селищний,
сільські голови.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Виконкомам селищної, сільських рад, Вербівській об’днаній
територіальної громаді, сектору освіти районної державної адміністрації,
управлінню
соц..захисту
районної
державної
адміністрації,
КУ
«Нижньосірогозький територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), керівникам об’єктів:
2.1.1. Викладені у відповідних актах та приписах порушення
пожежної та техногенної безпеки усунути в повному обсязі.
Термін: згідно приписів
2.1.2. Про стан виконання приписів, з наданням відповідних
підтверджуючих документів щодо усунення відповідних порушень,
інформувати Нижньосірогозький РС ГУ ДСНС України у Херсонській
області та відділ надання адміністративних послуг цивільного захисту
районної державної адміністрації.
Термін: згідно приписів
Голова комісії

Павло ПАВЛОВ

Секретар комісії

Тетяна КАСУМОВА

