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безпеки та надзвичайних ситуачiй Запорiзькот об"rlас,гi
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Головуючий: перший заступник гоJIови ЗапорiзькоТ обласнот лержавнот
адмiнiстрацiТ, перший заступник голови регiональноТ KoMiciT з Ilитань

техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуачiй ЗапорiзькоТ областi
Володимир ШУСТОВ.
Секретар: Микола ПУСЬ.
присутнi: члени регiональнот koMiciT з питань техногенно-екоJlогiчttот
безпеки та надзвичайних ситуашiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiоttа.пьна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:
1.

Про епiдемiчний стан на територiт Запорiзькот областi, пов'язаний

поширенняМ гостроТ респiраторноi хвороби
корона BipycoM SARS-CoV-2.

covID-l9,

з

спричиненоТ

!оповidоч: в.о. еенеральноzо duрекmора flep,ltcaBttol'l,c,matloлlt кЗапсlрi.зькuit
обласнuй ценmр конmролю mа профiлакmuкч хвороб MiHicmepcmпa oxopotllt

зdоров'я YKpaiHu> Олексанdр

МАШАК.

2. Про необхiднiсть вжиття додаткових заходiв щодо забезпеченllя

охороtlи лiсiв та сiльгоспугiль вiд похсеж.

lоповidочi:

начальнuК ГоловноzО управriння [tCHC YKpai'tttt t, Запорilькitt oб:ctc,ttli
олексiй ЛЕПСъКИЙ;
начQльнtlК ЗапорiзькоzО обласttоzо управ-цiнttя .цiсовоtо mа лltс.quвсько?о
еоспоdарсmва Волоd шм uр СЕЛ ЮК ;
duрекmор !епарmал,tенmу аzропро"мuсловоzо розвumку Запорiзько|
облdерасаd"uiнiсmраtlii' Олексiй Ш ЕМЯКI Н;

2

В.О. zенеральноzо duрекmора HallioHaпbHozo заповidнuка KXopmutp>
Максuм оСТдПЕНКо.

3. Про хiд реалiзачiТ об.llасноТ цi.llьовоТ l|роl,рами забезltечеllllя
пожежноТ безпеки на об'сктах спiльноТ власtlост,i r,ериr,орiа.tlьних t,poMall

сiл, селищ, MicT ЗапорiзькоТ областi на 2021-2025 роки.

fоповidачi:

засmупнuк начсLпьнuка Головноzо управлiння iз запобiеаttня наdзвttчаitttttlt
сumуацiялt ГУ ДСНС YKpai'Hu у Запорiзькiй обласmi Олексоttdр НДЗДРОВ,

duрекmор tепарmа"|,lенmч oxopottll

облdер,жаd"ч iHicmpatlii' Олексi й КУЛ И Н И Ч

зdоров'я

:

в.о. duрекmора !епарmаuенmу освimч i

облd ержаd"м i Hic mрацii' Ол е н а СО РО Ч Е Н КО

начальнllк Слусюбu

у справах dimeil

7апrлрilькri'

tta7,p11 Запорiзьксli'

:

Запорiзькоl' oбldep,lrcadMitticmpatli|

AHmoHiHo МАТВ€€ВА;
в.о, duрекmора !епарmа.иенmу cotlia-пbttozo захuсmу Haceзeltlп Запорiзькоi'
облdержаdмiнiсmрацii' Каmерuно КРИ ВОШ Е Й.

4. Про пiДготовку до проведення практичIlого ceMillapy {ержавноlо
службою УкраТни з надзвичаЙних ситуачiЙ в м. Запорiжжя }
Уповноваженими представниками мiсцевих оргаrliв виконавчоТ вJlали,
органiв мiсцевого самоврядуванtlя УкраТни.

!оповidачi:

duРеКmОР /]епарmа-lrенmч з пumаltь l1llBi.lbll{l,,cl захltL,п1|:

ll(lL,a.|eltttrl

bKoi' обл de ржаd.u i н i с mра t1 ii' Д t t d р i й Б УЛ Д В I Н О В
ЗаСmУПНuК начальнttка Навчально-меmоduчноzо ценmру цuвi.пьttо:о захllсmv
mа безпекu Jюummеd iяльн ос m i Запорiз bKoi' обл ас m i Ол е кс i й Д Р Н Д УТО В.
Зап ор

iз

;

З питанllя ПЕРШОГО
попядкч денllоl,о:
ППРО епiДемiчний стан lla територii ЗапорiзькоТ областi, пов'язаIlий

поширенням гостроi респiраторноТ хвороби

корона BipycoM SARS-CoV

-2>>

covlD_l9,

з

спричиttеноI

в.о. ZенеральноZо duрекmора /!ер,жавttо| \,cmaltOBl,t
кЗапорiзькuЙ обласнuti Lleшmp конmролю mа профli-,tакmuкll хвороб
MiHicmepcmчa oxopoltu зdоров'я YKpai'Htt > Олексаttdр М Д ШД К
доповIДАВ:

ВИРIШИЛИZ
l. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.
Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

Зп

е]lllого:
вжит-гя ,lодаr,кових
охороllи лiсiв та сiльгоспугiдь вiд пожеж))

,,Про шеобхiдrriсть

ДОПОВIДАЛИ:

начсtльнuк Голов.ноzо управлiння

олексiй ЛЕПСъКИЙ:

дснС

захо,,tiв lllo/Io забезllечеllIlя

YKpai'Hu

v

Запорiзькiti

НаЧаЦЬНuК ЗаПОРiЗЬкОzо об3асtло.,о |,,пpaB..litlttя .7ic,oBo,,rl
zоспоdарс mва Волоd uлчt uр С ЕЛ IOK

об.лас,mi

mа

]lltc.,tltBc,t)K()c,o

duрекmор ,щепарmалtенmу аzропромuслово?о розвumку
облdерuсаdмiнiсmрацii' ОлекСiй Ш ЕМЯКI Н :

Запорiзькоi

;

в.о. ZенеральноZо duрекmора Нацiонапьно?о заповidнuка кХорпtutlя>l
Максuм оСТдПЕНКо,

ВИРIШИЛИ:
l. ГIрийняти до уваги iнформачiю доповiдачiв.

2. [епартаменту агропромислового розвитку обллержалмiнiст,раuiт,
Головному управлiнню НацiональноТ полiцii Украiни в Запорiзькiй
областi, Головному управлilлllю дснС УкраТни у Запорiзькiй об.llастi,

вiйськовим частишам Збройних Си,rr Украiltи та Haltiolla"rlbltoi l.Bap:tiT, якi
дислокуються lta r,ериторiт областi, Запорiзькому об;lасному yпpaвJlitltllo

лiсовогО та мисливСькогО господаРства,

райлержал*iuiс-r.раltiям,

виконавчим органам сiльських, селищних, мiських рад:

з

забезпечити неухильне виконання протокол ьних

питань техногенно-екологiчнот безпеки

.га

pi ttleH ь

l|ержавrrот ком ic iT
tlа/,l,]вичайltих сиr,чаttiй

вiд l2.03.2021 м l0 та вiд 28.07 .2О2l N9 32;
забезпечити н€Lпежну мiжвiдомчу координацiю i взасмодitо с.грук.гурних
пiдроздiлiВ центр€rльниХ та мiсцевих органiв виконавчоТ вJIади, opr.artiB
мiсцевого самоврядування у питаннях пожежнот безпеки, посиJlити kol{TpoJlb за
реалiзацiею заходiв щодо запобiгання виникненню пожеж у IIрироiltIих
екосистемах.
Tep"ъtitt BLlKollallllя; прOmя?о.лt
п оilсе,uс о н е б ез п е ч п ozo п ер i tl dy

з. Щепартаменту агропромисловоI,о розвитку

обллержадмiнiстраltiТ,
ГоловномУ управлiнllЮ НацiональноТ полiцiТ УкраТни - в Запорiзькiй
областi, ГоловномУ управлiнню дснС УкраТни
у Запорiзькiй областi,
Запорiзькому обласному управлiнllю лiсового та мисJlивського
господарства, райлержадмilliстРацiям, викоtlавчим opt-allaM сi.llьських,
селищlIих, мiських рад забезпечити:
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пiдвищену готовнiсть протипожежних сил ,га засобiв до l.асi}ltlя пожеж
у
екосистемах та скоординовану взасмодiю щодо недопуlltеlillя виIlикllе}i}lя l.а
розвитку особливо великих пожеж та загрози населенню i населеllим пyllk.I.aM;
ЦiЛОДОбОВИй МОНiТОРИнг та патрулювання мiсць з високим
ризиком
виникнення пожеж при надзвичайно високому класi пожежноТ небезпеки;
Tep,ttitt BLlKollallttя: проmя?о.|t
п

oJrceltco

п ебез п е ч п

о?о

п ер i о

Qv

проведення спiльних навчань (тренувань) з вiлltрацювання дiй opr.aHiB
управлiння та порядку органiзацii лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних ситуацiй,
пов'язаних з лiсовими пожежами, захисту населених пунктiв,
розтаIUованих
поруЧ або У лiсових масиfiах, оповiщення та eBaKyaitiT населен}lя :] l.tих
населених пунктiв.
Tep"MiH вл,tкоtlаllt!я; с)о I 2.08,202

I

4. Райдержадмiнiстраuiям, виконавчим органам сiльських, селиlllних,
мiських рад:
посилити профiлактичнi заходи з попередження пожеж в екосис.I.емах l,а
проiнформувати сiльськогосподарськi пiдприсмства,
фермерiв та operl,,tapiB
земельних дlлянок щодо дотримання вимог законодавства
у сферi гtожсжнот

безпеки та заборони вип€шюванtlя

рос.гlиllнос,гi;

забезпечити на]ежну готовнiсть вiдповiдних Ilротипожежних с.ltужб,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств щодо координацiт дiи з
проведення заходiв та мiнiмiзацiт можливих негативних наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй, пов'язаних з виникненням пожеж у природних екосистемах;
органiзувати спiльне проведення рейлiв i патруJ]lоваtlь rlайбi.llьlrl
пожежонебезпечних об'сктiв екосистем, природtlо-заповi/tttоl-о
.га
фоlr;t,ч
сiльськогосподарських угiль iз залученням пiдроздi.lliв l-o.TloBtlo1,o
управ",liння

нацiональноi полiцii Укратни В Запорiзькiй областi, вiйськових час,гин
!ержприкордонслужби (якi дислокуються на територiт областi) в мiсltях
несеннЯ службИ разоМ з пiдрозДiламИ ГоловноГо
управлiння !СНС УкраТни у
Запорiзькiй областi;

забезпечитИ цiлодобовиЙ контролЬ за дотримаIltiяМ l]имог [Iрави"гl
пожежнот безпеки в лiсах Укратни, вимог lllоло неllогlуtltсlltlя сtlаJlюваl|llя

рослиннОстi на сiльгоспУГiддяХ та присаДибних дi.llянках;
забезпечити проведення перевiрки виконання землекористувачами вимог
пунктУ ((з)) cTaTTi 96 ЗемельногО кодексУ УкраТнИ щодО обкошування (з

прибиранням скошеного) та оборювання земельних дiлянок' прилегJIиХ
до
полезахисних лiсових смуг, лукiв, пасовищ, дiлянок iз степовою, водно-

болотною та iншою природною рослиннiстIо,
у

автомобiльних лорiг i залiзниць;

смугах вiдве/lеltllя

встановити тимчасовi обмеження на вiдвiдуваlrня
"гricill IJасеJIенtlям,
проведення масових заходiв в лiсах (лiсових насадженt.tях), обмежеltrtя

проведення певних видiв робiт у лiсах (лiсових насадженнях) на перiод високот
та надзвичайноТ пожежноТ небезпеки;
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забезпечити iнформування населення про високий piBeHb пожежноТ
небезпеки, порядку лiй у випадку виникнення та наб.пиження лiсових пожеЖ
особливо великого розмiру, порядку евакуашiТ населення у виIlаllку
надзвичайноТ пожежноТ небезпеки, забезгlечення tlих IlyHKTiB llиl,1lою l}o.rloto,
медикаментами тощо;

вжити додаткових заходiв що:tо влаштування захисних llротиtlожежI-Iих
смуг, прибирання в лiтнiй перiол сухоТ рослинностi та вiтролому тери,горiТ
навколо Населених пунктiв, котеджних мiстечок, дачних i садових товариств,
об'сктiв для недопущення перекидання пожеж на булинки та споруди, а у разi
виникнення пожежi на цих об'сктах - поширення вогню;
Tep"rtiH BltKoltaltl!я: проmя?Oм
t,

п

oilceJlco

п е б ез п е ч н

о?о

п е р i о d1,

5. Запорiзькому обласllому управлiнню лiсового та мисливського

господарства:
забезпечити високу готовнiсть пiдпорядкованих пiдприемств, ttlo наlсжа,гь
,га l,асill1-1я IIожеж
у
ло сфери управлiння, до виявлення, швидкого реагуваI{1,1я
поголи;
вiдповiдностi до пожежноТ небезпеки за умовами
,la
забезпечити приведення у rliлвиIttеttу 1,oтoBHic,гb llроl,иIlожеж]|их сиJl
засобiв гасiння пожеж yciMa лiсокористувачами в межах облас,гi;
забезпечити беззаперечне виконання вимог Правил пожежноТ безпеки в
лiсах Украiни та Положення про лiсовi пожежнi станцiТ;
TepMiH BLlKotlalll!я: проmя?Oм
п о}rc еlrcо

tt

е б

ез п е ч п

6. Вiйськовим частинам Збройних Сил Украillи та

о?о

п ер i od.y

НацiоlrальноТ

гварлii, якi дислокуtоться на територiТ областi:
забезпечити пiдвищену готовнiсть протипожежних сил ,га засобiв /lo

гасiння пожеж в екосистемах та скоординовану взасмодilо з пi.проздiлами it-tttlих
вiдомств щодо недопущення виникнення та розвитку особ.ltиво I]еJIиких "ltiсових
пожеж та загрози населенню i населеним пунктам;
забезпечити беззаперечне виконання вимоt, I1рави"rl tIожсжtIоТ бсзIlски в
лiсах УкраТни та Положення про лiсовi пожежнi станцiТ;
обмежити застосування бронебiйно-зап€Lл}оtочих, трасуючих,
кумулятивних та освiтлюючих босприпасiв пiд час бойового злагодженItя lla

вiйськових полiгонах

в

екосистемах

у

вип€lдку,

якщо

прогнозуеться високий piBeHb пожежноТ небезпеки;
посилити протипожежний захист складiв босприпасiв.

в

межах регiону

Терлtitt вLtкоtlQлtлlя: прOmя?ом

п о}rc e,rtco п е б ез п е ч п

ozo

п е р i о i.y,

7. Управлiнню транспорту та зв'язку обллержадмiнiстраltiТ,
Запорiзькiй дирекцii залiзничних перевезень регiональноТ фiлiТ

<<Приднiпровська залiзниця>>
лорiг в Запорiзькiй областi:

ПАТ

<Укрзалiзниtlя>>, С.rlужбi ав,гомобi"rlьltих

6

забезпечити створення

та

оновлення мiнералiзованих смуг вздовж
автомобiльних лорiг та залiзничних колiй;
забезпечити беззаперечне виконання вимог Правиrl пожежtlот безttски в
лiсах УкраТни;
забезпечити iнформування пiдроздiлiв Головноr.о уlrравlriння llcI lC'
украiни у Запорiзькiй областi щодо гасiння лiсових пожеж lIo лiсокористувачам
до настання ризику виникнення лiсових пожеж.
Терлtiн BLtKoltctllllя: проmя?ом
п oJtce)tco п е б ез п е ч н ozo п ер i о
Qv

8.

Управлiнню

стратегiчних
галузей
виробниllтва
облдержадмiнiстрацiI, Д.епаРтаменту житлово-комуllальtlого госllо/lарства
та будiвництва облдержадмiнiстрацiт, з метою запобiган}lя пожеж у
природних екосистемах забезпечити
виконаннЯ пiдприсМствами, щО н€шежатЬ
:

спрямованих на

забезпечення та

ло сферИ управ",liння захо,,tiв,
пiдтримання нzuIежноI-о cl.a}ry

протипожежного захисту в охоронних зонах повiтряtlих .tlilliй ellckTpotlcpcjtaЧ,
трансформаторних пiдстанцiй, газо -, наф.гопровоrriв Tolllo;
прац€здатнiсть систем релейного захисту повiтряних ;riнiй еJIектроIIерелач
вiд низових пожеж та обривiв, а також у разi необхiдностi Тх оперативне
вiдключення.
Tep,viH влtкоtlання: прOmяzом
п

оilсеlrcо

н е б ез п е ч н

о?о

п ер i о

Qv

Запорiзькому обласномУ центру з гiдрометеоро.llогii:
забезпечити щоденне оприлюднення на свосму офiчiйному вебсайтi кар.ги
iз дет€Lльним фактичним та прогнозованим piBHeM пожежнот небезпеки 1lo
9.

областi з вiдображенням uифрового показника по Bcix наявних метеостанtliях;
забезпечитИ щоденнУ передачУ до облдержалмiнiс.грачiТ, Заltорiзt,коl,о

обласного управлiння лiсового та мисливськоI,о 1,ocflo/lapc-1Ba.
райдержалмiнiстраuiй фактичного та проl,tlостичноt,о llоказttикiв ltожсжltот
небезпеки, прогнозу напряМку та швидкостi BiTpY на 1-3 Доби.

Терлtiн в1lконання: проmя?ом

п

оilсеJrcо

н ебез п е ч н

ozo

п ер i odу

l0.

Щепартаменry iнформацiйнот дiяльнос.гi та комунiкаuiй з
громадськiстlо облдержадмiнiстраuiТ разом з рай,,rержа.ltмiнiстрачiями,

засобами масовоТ iнформаuiТ, нез€UIежно вiд форпl власltос.l.i. забезllсчити
iнформування населення про стан пожежнот небезпеки
у Ilриро1,1llих
екосистемах, заборону заТзду та перебування транспортних засобiв (KpiM
службового) в лiсовi масиви (лiсовi насадження) та необхiднiсть дотр"ruuп,
правил пожежнот безпеки в лiсах Укратни пiд час огоJlоlлеtII{я }iовиll l,a
прогнозу погоди.

Tepлtitt вltкоltаl!ttя: проrllяil.|l
п

oilceJtco

п е б ез п еч п

ozo

п ер i о

dy

7

l.

Райлержадмilliстрацiям, виконавчим opl,allaM сi.llьських,
селищних, мiських рад, Запорiзькому об;lасtlому yrlpaвJlittHlo llicoBoI,o тa
l

мисливського господарства щомiсяця до 05 числа (з серllня по JIистопа.ц 202l

року) iнформувати

.Щепартамент агропромислового розвитку
облдержадмiнiстрацiТ про стан виконання в межах повrlоважень питання

Другого порядку денного протокольного рiшtення регiональноТ KoMiciT з ltи,гаltь
ТЕБ та НС вiд 29.07.202l м 2l.

|2. flепартаменry агропромислового розвитку об;rлержадмilriстраuiТ
щомiсяця до 10 числа (з серпня по листопад 202l року) irrформува,ги
MiHicTepcTBo захисту довкiлля та природних pecypciB УкраТни про cTatl
виконання в межах повноваlt<ень протокольного рiшення !ержавноТ KoMiciT
питань ТЕБ та НС вiд 28.07.202l Jф 32.

з

Рiшення KoMiciT прийнято одногоJlосно.
З питання ТРЕТЬОГО порядкч денного:
.,Про хiд реалiзацiТ обласноТ цiльовоТ програми забезпечеll1lя пожежlrоТ
безпеки на об'сктах спiльноТ власностi територiальtlих ],ромал ciJl, сеJtиlll,
MicT ЗапорiзькоТ областi на 2021-2025 роки>>

ДОПОВIlАЛИ:

Засmупнuк начсulьнuка Головноzо управлiння iз запобizаttня наdзвuчаittttьуl
сumуацiям ГУ ДСНС YKpalHu у Запорiзькiй обласmi Олексаttdр НДЗДРОВ;
duрекmор
Запорiзько|
!епарmаменmу охоронu зdоров'я
облdерасаdм i н iс mршli| Ол е кс i й К УЛ И Н И Ч :
в.о. duрекmора !епарmа.\lенmу освimu i tta|,,Ku Запоlliзькrй'
облdержаdм iнiсmрацii' Олена СО РОЧ Е Н КО
"
начальнuк Слуuсбu у справах dimей Запорiзькоl'
облdер,жаd.ltiнiсmраtli|

Анmонiно МдТВ€€ВА;
В.О. duрекmора !епарmаменmу соцiальноzо захuсmу населеltttя Запорi,зькrl|
облdержаdмiнiсmрацii' Каmерuно КРИ ВОШ Е Й.

ВиРIШиЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдачiв.

2. Щепартаменry охорони здоров'я, !,епартамеllту освiти

i

ttауки,
ffепартаменry соцiального захисту населеншя, Щепартамен,гу куJlьтури,
ТУРИЗМУ, наЦiональtlостеЙ та релiгiЙ, Службi у справах ltiтей, Управ;lilllllо з
ПИТаtlЬ мОлОДi, фiзичшоТ куJlь,|-ури та crlopтy обllлсржалмilliсr,раltiТ,
Райдержадмiнiстраuiям, викоl|авчим opr,atlaM ci.ltbcbKиx, сеJlиlll}lих,
мiських рад забезпечити
КОМПЛексне поетапне вирiшення проблемних питань у сферi пожежноТ
безпеки шляхом впровадження органiзачiйних засад функuiонування сис.геми
:

8

ПроТипожежного захисту, пiдвищення ефективностi управrriння з боку
керiвникiв структурних пiдроздiлiв обллержалмiнiстрачiТ та комун€ulьних

установ та закладiв з питань забезпечення пожежноТ безпеки;
розроблення органiзачiЙних та практичних заходiв lI(оло забезпеченllя
ПоЖеЖноТ безпеки в комун€tльних установах, закладах та об'ск,гах рiзних сРорм
власностi, розташованих на територiТ областi;
удоскон€tлення та пiдвищення ефективностi роботи, 1,1ов'язанот iз
забезпеченням пожежноТ безпеки в комун€шьних установах i заклалах, т,а
посилення державного нагляду за станом пожежнот безпеки 1.1a зазначсtlих
об'сктах;
iнформування громадян в комун€Iпьних установах та закладах з Ilи,гаllь
пожежноТ безпеки;
',
З€LЛУчення до розв'язання проблеми пожежllоТ бсзrlски .llо/tа,гкоl]их jlжсрсj|
фiнансування, не заборонених законодавством;

Tep.ll iн BllKoHa rtня : посmi йно

Розроблення та виконання плану усунення недолiкiв, якi були
запропонованi приписами органу державного наглялу (контролю) у сферi
пожежноТ та техногенноТ безпеки у пiдпорядковаьlих заклалах в розрiзi
ОКРеМоГо об'скту з визначенням конкретних TepMiHiB усунення недо.rtiкiв

(зауважень).

Терл,tiн вl,tконал!llя: с)о I 6.08. 202

l

3. Щепартаменту охорони здоров'я, !епартамеltту освiти i

ttауки,
Щепартаменry соцiальllого захисту шаселенttя, {епартаменту куJlьтури,
ТУРИЗМУ, наЦiональшостеЙ та релiгiЙ, Службi у справах дiтей, YпpaBlrirlllto з
ПИТаНЬ МОЛОДi, фiзичноI кульryри
спорту об.плержалмiнiстраuiТ
Забезпечити контроль за усуненням недолiкiв, якi були запропонованi
ПРиПисами органу державного нагляду (контролю) у сферi tIожежноТ r,a
ТеХНОГеНнОТ безпеки у пiдпорядкованих закладах в розрiзi окремого об'скту.
Tep-,rl i н вLlконаltrtя : посmi йно

та

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
З питання ЧЕТВЕРТОГО порядкч денного:
<ПРО ПiДгОтовку до проведення практичного ceMiHapy flержавшою

з

надзвичайших ситуачiй В м. Запорiжжя з
уповноваженими представllиками мiсцевих орl,аlliв викоltавчот BJlallи,

службою Укратни

органiв мiсцевого самоврядуванtlя Украiни>

ДОПОВIlАЛИ:

duрекmоР !епарmаменmу з пumань t.luвiльноzо захuсmу насе,lеltllя

Запорiзько| облdерэrcаdмiнiсmрацii' Днdрi й Б УЛ Д BI Н О В
засmупнuк начсLцЬнuка Навчальлtо-.|l,,lеmоduчно?о l|qlmрч цtlвi.lьtкl.-о захuсm.ч
mа безпекu жummеd i ял bttocm i За пор i з bKoi' обла с m i ол е кс i й д р н д уто в.
;

ВИРIШИЛИ:
l. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдачiв.
2. Райдержадмiнiстрачiям, виконавчим органам сiльських, сеJlиtllних,

мiських рад:
завершити роботу щодо розроблення (оновлення) докумеlrr,аltiТ з
органiзачii роботи консультацiйних пунктiв для веде[lня iнформаuiйнопросвiтницькоТ роботи з непрацюючим населенням;

та розмiстити

iнформачiйно-довiлковi куточки
цивiльного захисту у мiсчях розтацIування KoHcyJl ьтацi йrr их tlytl к'гi в.

пiдготувати

t,

Tep-v iH

вllкоl!аltllя:

io

з

tIи,гаllь

l 6.08.202

l

забезпечити роботу на територiях консультацiйних пунктiв для велення
iнформаuiйно-просвiтницькоi роботи з непрацюючим населенням шlодо правил
поведiнки та дiй у надзвичайних ситуачiях, при пожежах r,a iнtllих небезltечttих
подiях, якi можуть виникнути на територiТ ланки, тери]-орiшьlrоТ грома/lи;
Терлt i tt BLt KoHalt ltя : посmi йно

бути в готовностi до проведення практичного ceMiHapy

!,ержавноtо
представниками
ситуацiй
з
з
надзвичайних
службою УкраТни
уповноваженими
самовряllування УкраТни
мiсцевого
влади,
органiв
виконавчоТ
мiсцевих органiв
на базi консультацiйних пунктiв вiдповiдних територiй.
Tep.tt i tt

З.

вtlкоltаlttlя : 3 1.08. 202 I

Навчально-методичному центру цивiльltого захисry

та

безllеки

життсдiял bHocTi За порiзькоТ областi :
надати методичну допомогу райлержадмiнiстрашiям, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiських рад щодо органiзачiТ та функчiонування
консультацiйних пунктiв з питань цивiльного захисту вiдповiдних територiй;
iнформачiйно-довiдковий матерiал щодо органiзаuiТ та функшiонуванl{я
консультацiйних пунктiв з питань цивiльного захисту розмiсr,и,ги на сайтi
Навчально-методичного центру цивiльного захисту та безllеки жи,гl,с/tiя-llьносr,i
ЗапорiзькоТ областi.
Тер"мiH вuконання: I 0.08.202 l
Рiшення KoMiciT прийнято одI-IоI,оJIосно.

Секретар KoMiciT

Микоэtа ГIУСЬ

