
ЗАТВЕРДЖУIО
Голова Запорiзькоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii, голова регiональноТ KoMiciT з
питань генно-екологiчноi безпеки та

зцiй ЗапорiзъкоТ областiн

,о
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ПОЗаЧеРГОВого засiдання регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй Запорiзькоi областi

(в режимi онлайн-засiдання)

вiд 18.02.2022 м. Запорiжжя Jъ4

ГОлОвУючиЙ: голова ЗапорiзькоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii, голова
регiональноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй Запорiзькоi областi Олександр СТАРУХ.

Секретар: Микола ПУСЬ.
ПрисУтнi: члени регiоналъноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки та надзвичайних ситуачiй ЗапорiзъкоТ областi (далi регiональна
комiсiя з питань ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про епЦемiчний стан на територii Запорiзькоi областi, пов'язаний з
поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.

2. Про пiдсумки роботи органiв управлiння з питань цивiльного
захисту у 2021 poui та визначення основних завдань на 2022 piK.

3. Про видiлення пально-мастильних матерiалiв з регiонального
матерiального р езер ву.

З питання ПЕРШОГО порядку денного:
,,Про епiдемiчний стан на територii Запорiзькоi областi, пов'язаний з
поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoнaBipycoM SARS-C оV-2>

fОПОВIfАВ: засmупнuк zенеральноzо duрекmора Щержавноi' усmановu
кЗапорiзъкuй обласнuй ценmр конmролю mа профiлакmuкu хвороб
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MiHicmepcmBa охоронu зdоров'я YKpai'Hu> fмumро МАКАРОВ.

ВИРIшИЛИ:

1, Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.

З питання ДРУТОГО порядку денного:
<Про пiдсумки роботи органiв управлiпня з пштань цивiльного захисту у
2021 роцi та вцзначення осЕовних завдань на 2022 рiю>

[ОПОВI,ЩДЛИ:
ёuрекmор ,Щепарmаменmу з пumань цuвiльноzо змuсmу населення

Запорiзькоi' обласноi' depacaBHoi' аdмiнiсmрацii' Анdрiй БУЛАВIНОВ ;
начфlьнuк Головноzо управлiння ДСНС YKpaiHu у Запорiзькiй обласmi

Олексiй ЛЕПСЪКИЙ;
zолова Поло ziBcbKoi' районноi' d ерэtсавноi' аdмiнiсmр ацii'

Арmур КРУПСЪКИЙ;
z оло в а Шuр о Ki в сько| mерumо р i альноi' zp омаd u,Щ е н u с КО Р О ТЕ НК О,

ВИРIШИЛИ:

, l. Прийнятидоуваги iнформацiюдоповйачiв.

2. Головам райдержадмiпiстрацiй, сiльським, селищншм та мiським
головам забезпечити:

1) неухильне виконаЕня вимог, визначених питанЕям четвертого_
протокольЕого рiшення регiональноi KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд 04.02.2022
j\! 2 та Комплексом заходiв щодо вiдновлення функцiонування захисних слоруд
цивiльного захисту за призначенням Запорiзькоi областi та ix
доукомплектуваIlня необхiдними засобами цивiльного захисту i майном,
погоджеЕого вищезtвЕаченим протокольним рiшенням.

TepMiH вuконання: у вuзначенi mермiнu
2) висвiтлення iнформацii на кожному офiцiйному сайтi щодо:
розташуванIuI захисЕих споруд (укриттiв) (як в формi мапи так i

текстовому форматi);
розрахунку укриття населення - з конкретним визначенням адрес захисних

споруд (укриттiв), мешканцi яких будинкiв де уцриваються (наприклад, якщо в
булинку не ма€ власного укриття, то до якого укриття (за яким адресом) вони
прямують). Забезпечити висвiтлення iнформаuii в досryпнiй формi таким
чином, щоб кожний мешканець мiг без проблем знайти в цьому розрахунку свiй

TepMiH вuконання: do 25.03.2022
будинок i зрозумiти кули йому прямувати;
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3) оновлення позначень захисних споруд, нанесення HoMepiB телефонiв
вiдповiдЕtJlъних за захисну споруду (укриття) з метою можливостi надання
необхiдноi iнформацii про споруду то, за можливостi, потрапити до неi;

TepMiH вuконання: do 25.03.2022
4) розгляд питання щодо поновлення системи iнформування про укритТя

шляхом Ti подачi в квитанцiях на оплату на комун€шънi послуги.
TeptиiH вuконання: do 01.04.2022

пунктом (за5) iнформування про виконанi заходи визначених цим
пiдгryнктом 2 наджи посилання на iHTepHeT-pecypc):

райдержадмiнiстрачiям (з урахуванням узагаrrьненоi iнформацii вiд
територiальних громад) -,Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення

облдержадмiнiстрацii до 04.03.2022 ;

виконавчим KoMiTeTaM сiльсъких,

райдержадмiнiстрашiям до 02.03.2 022.

З. Керiвникам структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii,
територiальних органiв MiHicTepcTB, iнших центральних органiВ
виконавчоi влади, суб'сктiв господарювання (керiвникаМ сПеЦiаЛiЗОВаНИХ

служб цивiльного захисту), головам райдержадмiнiстрацiЙ, сiльськИМ,
селищним, мiським головам (керiвникам ланок цивiльного захисту)
головними завданнями з питань цивiлъного захисту на 2022 piK вваЖаТи:

забезпечення готовностi ланок та спецiалiзованих служб цивiлъного
захисту територiалъноТ пiдсистеми сдиноТ державноТ систеМи ДО ДiЙ,

спрямованих на запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiт, нарощування
спроможностеЙ пiдпорядкованих iм сил i засобiв;
' створення структурних пiдроздiлiв або штатних одиницъ з питанъ

цивiльного захисту населення в органiзацiйно-штатних стрУКТУРаХ ВiДПОВiДНИХ

органiв управлiння, укомплектування Iх персонаJIом та забезпечення органiзацiт
Iх роботи;

коордИнацiЯ та здiЙсненнЯ спiльнИх дiЙ iз забеЗпечення пiдготовки органiв

управлiння та сил цивiльного захисту до дiй у разi загрози i виникнення

надзвичайних ситуацiй' в умовах особливого перiоду та терористичного акту,

шляхоМ провеДеннЯ регiональних, мiсцеВих та об'ектОвих командно-штабних,
штабних та спецiальних навчань i тренувань з питанъ цивiльного захисту;

змiцнення потенцiаrrу територiа_гtьних громад щодо iнформування

населення про надзвичайнi ситуацii, У зонi яких або у зонi можливого ураження
вiд яких може опинитися мiсце Тх проживання, засвосння певних знань та BMiHb

з акцентом на запобiгання можливих ризикiв та загроз здоров'ю та життю, як

необхiдноi умови безпечного способу життя, зокрема створення мiсцевих

автоматизованих систем центр€Lлiзованого оповiшдення з використанням

наявних на сьогоднiшнiй день сил та засобiв;

розвиТок сисТемИ функцiон€шъного навчання керiвного складу та фахiвцiв,
дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiею i здiйсненням заходiв з питань

цивiльного захисту, як фактору забезпечення спроможностi до дiй в умовах
загрози чи виникнення надзвичайних ситуацiй, зниження людських,
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матерiilлъних i фiнансових втрат за iх наслiдками;
продовження розробки (коригування) документiв з питань цивiльного

захисту у вiдповiдностi до дiючого законодавства, зокрема планiв реагування
на можливi надзвичайнi ситуацii; евакуацii, прийняття та розмiщення
евакуйованого населення; на особливий перiод;

приведення у готовнiсть до використання за призначенням захисних
споруд ЦЗ. Органiзацiя утримання захисних споруд, облiк фонду захисних
споруд;

створення регiонального та мiсцевих матерiальних резервiв та резервного
фонду бюджету для запобiгання i лiквiдацiI наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та

резервного фонду;
неухильне виконання чинного законодавства, що регламентуе виконання

заходiв цивiльного захисту, зокрема рiшень регiональноТ та мiсцевих комiсiй з

питань ТЕБ та НС;
створення на територii кожноi адмiнiстративно-територiальноi одиницi

базового рiвня пiдроздiлiв мiсцевоi пожежноi охорони, якi укомплектувати
необхiдною кiлькiстю пожежноi технiки та передбачити Iх утримання за

рахунок мiсцевих бюджетiв;
продовження вжиття заходiв щодо створення пiдроздiлiв мiсцевоi

пожежноi охорони у сiлъськiй мiсцевостi, у першу чергу найбiльш
незахищених i пожежонебезпечних населених пунктах i територiях;

пiдготовку до проведення у жовтнi поточного року комплексноТ перевiрки
Запорiзъкоi областi Щержавною службою УкраТни з питань надзвичайних
ситуацiй щодо реалiзачii заходiв державноi полiтики у сферi цивiлъного
захисту.

З питання ТРВТЬОГО порядку денного:
кПро видiлення пально-мастильних матерiалiв з регiонального
матерiального р езерву>

f OIrOBIЩAB: duрекmор !епарmа.п4енmу з пumань цuвiльноzо захuсmу
н а с ел ення о бл d ер ж а dпtiHi сmр ацi| А н dp iй Б УЛА В I Н О В .

ВИРIШИЛИZ

1. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2. Вiдповiдно до листа Головного управлiння ДСНС Украiни у Запорiзькiй
областi вiд 1 5.02 .2022 J\b 530l -94 515304- 1 кПро видiлення п€uIъно-мастильних
матерiалiв> погодитись з видiленням п€шьно-мастилъних матерiа-гriв з

регiонального матерiального резерву Головному управлiнню ДСНС Украiни у
Запорiзькiй областi для запобiгання виникнення надзвичайних ситуацiй,
своечасноi пiдготовки аварiйно-рятувчtльних пiдроздiлiв до дiй за призначенням

у весняно-лiтнiй перiод у кiлькостi 10 000 (десятъ тисяч) лiтрiв дизелъного
паJIьного та 10 000 (десять тисяч) лiтрiв бензину марки А-95.
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З. Щиректору Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення
облдержадмiнiстрацiТ пiдготувати проскт розпорядження голови
облдержадмiнiстрацii про видiлення п€lJIьно-мастильних матерiалliв з

регiонапьного матерiального резерву з подЕLгIьшою передачею на бапанс
Головному управлiнню ДСНС УкраiЪи у Запорiзькiй областi для запобiгання
виникнення надзвичайних ситуацiй, своечасноТ пiдготовки аварiйно-
рятувальних пiдроздiлiв до дiй за призначенням у весняно-лiтнiй перiод у
кiлькостi 10 000 (десять тисяч) лiтрiв дизелъного пчшьного та 10 000 (десять
тисяч) лiтрiв бензину марки А-95.

Терл,tiн вuконання: do 25.02.2022
;,

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

Секретар KoMiciT микола Пусь


