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ГоловУючий:ЗастУпникголовиЗапорiзькоiобласноiДержавноi

питань техЕогенноадмiнiстрацii, заступник голови регiональноi koMiciТ з
надзвичайних сиryачiй Запорiзькоi областi
екологiчноi безпеки
Геннадiй TIMIIEHKO.
Секретар: МиколаПУСЬ.
Пр"Ъуrнi: члени регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологlчноl

та

безпекитанадзвичайнихсиryачiйЗапорiзькоiобластi(далi-регiональна
комiсiя з питань ТЕБ та НС), запрошенi,

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:
влади, органiв
1. ПрО повновая(енНя мiсцевиХ органiВ виконавчоi
мiсцевого самоврядування, територiальних пiлрозлiлiв центральних
та

o|."riu ,"*o"ur"oi влади

в умовах впникнення надзвичайних сиryацiй

моrкпивого ускладнення военно-полiтичноi обстаповки,

захисту до дiй в
2. Про готовнiсть спецiалiзованих слуrкб цивiльного
надзвичайних ситуацiй та можливого
умовах загрозП та виникненЕя
обстаповки (проблемнi питання та шляхи
ускпадпення военно-полiтичноi
ix вирiшенпя).

загрози та
в
3. Про виконання заходiв цивiльного захисту умовах
во€нновиникЕенпя надзвичайних ситуачiй, можливого ускладненшя
населення, планування
полiтичноi обстановки (оповiщення, укриття
евакуацi'i, забезпечення
заходiв евакуацii, rрч,,a"ор,пого забезпечення

2

сталого функцiонування об'сктiв житт€забезпечення
територiй тошrо).

населення

у

розрiзi

ПЕРШОГО цорядкч дqнцого:
.
. мlсцевого
органlв
влади,
виконавчоi
органiв
<<повно"ч*йrr, мiсцевих
самовРядування, теритОрiальниХ пiдроЗдiлiв центральних органiв
та
виконавчоi влади в умовах виникнення надзвичайних ситуаuiй

З питанця

можливого ускладнення воснно-полiтичноi обстановки>)
пumанъ цuвiльноzо захuсmу
доповtд,lв: duрекmор !епарmаJйенmу зI нов,
населення облdержаdпtiнiсmрацii AHdpiй БулАв

ВИРIШИЛИZ
1.

прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно,

цивiльнОГО ЗаХИСТУ ДО ДlЙ В УМОВаХ
загрози та виникнення надзвичайних ситуацiй та можливого ускладнення

З

питання

ДРУГОГО

порядкч

денного:

,,гоrоr"i.r, *цiалiзованих служб

воснно-полiтичноi обстановки (проблемнi питання

.9

та шляхи

ix

вирiшення)>>

'
нс

ДОПОВIДАЛИ:

на
з
преdсmавнtж службu - засmупнl]к начсtJlьнuка управЛiннЯ реаZУвання
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зв'жку i оповiu4ення
облdержаdпtiнiсmрацii, KepiBHuK спецiалliзованоi' службu

Анdрiй БУЛАВIНОВ;

mа
начальнuк управлiння орzанiзацiйно-аналimuчно^о забезпечення в
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Серiй шлтллов ;
преdсmавнuк спецiалiзованоi службu rпuрzеmuкu
mорziвлi
в.о. duрекmора !епарmсLlйенmу еконолпiчноzо розвumкуi iхарчування
службu mорziвлi
облdержаdл,tiнiсmрацii, KepiBHuK спецiалliзованоi'

ЮлiяМАШ'ЯНОВА;

начальнltк Управлiння mранспорmу mа зв'язку облdержаdмiнiсmрацii,

KepiBHuK спецiаttiзованоt слуuсбu mранспорmноzо

Роман ПIСАРЕВ.

забезпечення

ВИРIШИЛИЗ
1.

Прийняти до уваги iнформацiю доповiдачiв.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
;,

З питання ТРЕТЬоГо порядкч денного:
<<Виконання заходiв цивiльного захисту

в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацiй, можливого ускладнення военно-полiтичноТ

обстановки (оповiщення, укриття населення, планування заходiв евакуацiI,
транспортного забезпечення евакуацii, забезпечення сталого
фу"кцiонування об'ектiв життезабезпечення населення у розрiзi територiЙ
тошдо)>>

ДОПОВIДА]IИ:

9

ацii' Ол е ксiй БАКАИ ;
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?оло ва Мелimопольськоi' райdержаdмiнiсmрацii' Izop СУДАКОВ,'
полоziвськоi'
zоловu
р ай d ер ж а dM i н i с mр ац ii'
zоло ва Б ер dян

с

bKoi' р айd ерэtс adMiHicmp

засmупнuк

Анdрiй

КЛИМЕНК0

ВИРIШИЛИЗ
1.

Прийняти до уваги iнформацiю доповiдачiв.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii,
територiальних органiв MiHicTepcTB, iнших центральних органiв
виконавчоi влади, суб'ектiв господарювання (керiвникам спецiалiзованих
служб цивiльного захисry), головам райдержадмiнiстрацiй, сiльськиМ,

селищним, мiським головам (керiвникам ланок цивiльного захИСry)
забезпечити готовнiстъ пiдприемств п€IJIивно-енергетичного комплексу,
житлово-комунЕUIъного господарства, суб'сктiв господарювання, що
забезпечують життсдiяльнiсть населення, та об'ектiв соцiалънот сфери до
стабiльноi, безаварiйнот роботи в умовах загрози таlабо виникнення
надзвичайних ситуацiй, можливого ускладнення воснно-полiтичнот обстановки.
Терл,tiн вuконання: посmiйно
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райдержадмiнiстрачiй, сiльським, селищним, мiським
головам (керiвникам ланок цивiльного захисту) забезпечити:

2. Головам

неухильне виконання державнот полiтики у сферi цивiлъного
захисту, яка визначастъся чинним законодавством держави, зокрема
повноваженнями, якi встановлюютъся статтею 19 Кодексу цивiльного захисту
Украiнитастаттею Зб Про мiсцеве самоврядування в Украiнi;

2.|

TepпtiH вuконання: посmiйно

2.2

сiлъських,
утворення в райдержадмiнiстрацiях, виконавчих KoMiTeTax
селищних, мiсiких Рад пiдроздiлiв (штатних посад) з питанъ цивiлъного
захисту. Iнформацiю про посадових осiб, яких призначено вiдповiдальними за
органiзацiю та виконання захрдiв цивiльного захисту надати до Департаменту з
питань цивiльного захисту населення облдержадмiнiстрачiТ.
TepпtiH вuконання: 2 1,02. 202 2

2.З

створення ланок територiальноТ пiдсистеми сдиноТ державноТ
системи цивiлъного захисту (далi - ланка Тп сдсцз) " районах, формувань та
спецiалiзованих служб цивiльного захисту;

TepMiH вuконання: dо 28.02.2022

2.4

здiйснення прогнозування можливих надзвичайних ситуацiй

2.5

уточнення складу мiсцевих комiсiй

притаманних кожному району та розроблення вiдповiдних планiв реагування на
них;
Терл,tiн вuконання: do 05.03.2022
евакуацiйних органiв та вiДпрацюВання Тх

з

питань

тЕБ та нс,

план'"Тr;ii::::#:х'п",

tцомiсячно

2.6

мiсцевих комiсiй з
уточнення порядку оповiщення та збору членiв
питанъ тЕБ та НС' евакуацiйних органiв та iнших осiб, IЦо заJIучатимуться до
реагування на надзвичайнi ситуачiТ;
лцомrсячно
TepпtiH вuконання: tцомiсячно
2.7

ситуацiй;

призначення керiвникiв робiт

з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичайних

Терл,tiн вuконання: do 05.03.2022

виконання заходiв щодо створення фор*уванъ цивiльного захисту
мiсцевого рiвня;
Терл,tiн вuконання: do 05,06.2022
2.8

2,g

оповiщення та iнформування населення щодо дiй в умовах загрози
або виникнення надзвичайних ситуацiй;
Терл,tiн вuконання: поcmiйно
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2.|о створення мiсцевих

автоматизованих систем центр€tпiзованого

оповiЩеннЯ прО загрозУ виникНення таlабо виникнення надзвичайних ситуацiй
(далi - мдсцо) з використанням наявних на съогоднiшнiй денъ елементiв та
можливостей;
TepMiH вuконання: do 15.03,2022
2.|| розроблення положення про МАСЦО;
Терл,tiн вuконання: do 15.03.2022
212 розроблення схеми прийому сигн€шiв i повiдомленъ вiд територiальноТ
здiйснення
автоматизованоi системи центр€шiзованого оповitцення
оповiЩеннЯ вiдпоВiдниХ органiВ виконавчоТ влади та органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, де функчiонуютъ спецiальнi, локалънi або
об'сктовi системи оповiiцення, установ, органiзацiй, мiсць масового
разi загрози
перебування людей, сил цивiлъного захисту та населення
виникнення таlабо виникнення надзвичайних ситуачiй;
TepMiH вuконання: do 15.03.2022
2.|з планування видiлення коштiв за вiдповiдними програмами на
виконання заходiв удоскон€шення (модернiзацii) iснУЮЧОТ МАСЦО;
TepMiH вltконання: do 15.03.2022

та
у

2.I4 посилення роз'яснювальноТ роботи серед населення щодо

правил

безпеЧноТ поВедiнки пiд час можливих надзвичайних подiй та аварiй;
TepпtiH вltконання: посmiйно

2.|5 уточнення (коригування) планiв цивiльного захисту на особливий

перiод;

TepMiH вuконання: dо 01,04.2022

формування додаткового резерву примiщень для приймання
евакуйованого населення у разi виникнення масовоI внутрiшньоТ мiграцiТ
населення, iх життсзабезпечення в мiсцях тимчасового розмiщення;

2.|6

Терл,tiн вlлконання : посmiйно

2.|7 уточнення розрахункiв транспортного забезпечення евакуацiйних
заходiв та передбачення (у разi необхiдностi) залучення додаткових
транспортних засобiв для проведення евакуацii;

TepMiH вuконання: tцомiсячно

8 проведення в районах, територiальних громадах штабних тренуванъ
органiв управлiння i сил цивiлъного захисту щодо дiй в умовах можливих
2.1

кризових ситуацiй;

Терл,tiн вuконання: do 1 8.02.202 2

цивiлъногО захистУ населення облдержадмiнiстраuiТ про
визначених питанням третього цього протоку.

з

питанъ
виконання заходiв

2.|9 iнформування облдержадмiнiстрачiт через Щепартамент

TepлtiH вuконання: у 3-dеннuй mермiн

пiсля вuконання
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З. Щиректору Щепартаменry з питань цивiльного захисту населення
облдержадмiнiстрачii та Головному управлiнню ДСНС Украiни в
Запорiзькiй областi, головам райдержадмiнiстрацiй забезпечити надання

методичноi допомоги (методичного супроводу) головам територiалъних громад
з питань реалiзацiТ державноi полiтики в сферi цивiлъного захисту.
TepMiH вuконання: 1 6. 02. 202 2

4. Щиректору Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення

облдержадм

i

н

icTpa

ц

ii:

забезпечити контроль за

протокольного рiшення;

виконанням питання третъого цього

ji;

TepMiH вuконання: посmiйно

органiзувати монiторинг виконання заходiв щодо створення МАСЦО
шляхом почергового заслуховування голiв райдержадмiнiстрацiй, сiльських,
селищних, мiсъких голiв iз зазначеного питання на кожному засiданнi KoMiciT
ТЕБ та НС починаючи з 01 .0з.2022.
TepMiH вuконання: почuнаючu
з 07.03.2022

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

Секретар KoMiciT

микола Пусь

