                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                     на засіданні обласної комісії з питань
                                                                                                                                                        техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
                                                                                                                    від  22  грудня 2015 року протокол №11

План роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2016 рік

№ з/п
Зміст питань, заходи
Відповідальні за підготовку матеріалів
Дата розгляду 
Доповідачі, співдоповідачі (посада)
 1
Про затвердження План-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях Чернігівської області у 2016 році.
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
І квартал
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області.
2
Про стан готовності до попередження та ліквідації можливих наслідків весняної повені, льодоходу та дощових паводків.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
І квартал
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області.
3
Гідрометеорологічні умови формування весняного водо-пілля 2016 року та прогноз його основних характеристик в басейнах річок Дніпра вище Київського водосховища та Десни вище Києва.
Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.
І квартал
Начальник обласного центру з гідрометеорології.
4*
Про стан та заходи щодо безпеки під час використання та зберігання небезпечних речовин (аміаку) у ТОВ «Новгород-Сіверський м’ясокомбінат».
Новгород-Сіверська районна державна адміністрація.
І квартал
Керівник ТОВ «Новгород-Сіверський м’ясокомбінат»;
Голова Новгород-Сіверської районної державної адміністрація.
5*
Про стан усунення порушень виявлених під час перевірки Мринського ВУПЗГ та Чернігівського ЛВ УМГ філії УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» Управлінням Держпраці у Чернігівській області у період з 03 по 23.11.2015
Мринське ВУПЗГ та
Чернігівське ЛВ УМГ філії УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».
І квартал
Керівник Мринського ВУПЗГ філії УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»;
Керівник Чернігівського ЛВ  УМГ    філії УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».
6*
Про готовність гідротехнічних споруд (дамб тощо), водосховищ, ставків до пропуску весняної повені, недопущення підтоплення прилеглих населених пунктів та забезпечення безперервного транспортного сполучення між ними (в тому числі і для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт в електромережах).
Районні (місцеві) органи  виконавчої влади;
 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
І квартал
Власники гідротехнічних споруд; 
Директор технічний ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
7
Про стан функціонування та створення (відновлення) підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони
Управління ДСНС України у Чернігівській області
Що кварталу
Управління ДСНС України у Чернігівській області
 8
Про наявність, стан утримання та улаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
Що кварталу
Начальник управління ДСНС України у Чернігівській області.
 9
Про стан готовності обласних управлінь, організацій і підприємств до захисту лісів, торфовищ і сільгосппідприємств від пожеж у весняно-літній пожежонебезпечний період 2016 року.
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
обласне управління лісового та мисливського господарства; підприємство "Чернігівоблагроліс";
департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації;
підприємство "Чернігівторф".
ІІ квартал
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства;
Директор обласного підприємства "Чернігівоблагроліс";
Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;
Директор підприємства "Чернігівторф".
10
Про стан утримання та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, як об'єктів нерухомого майна.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
ІІ –ІV квартал (у разі продовження відповідним рішенням КМУ)
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Голови районних (міських) інвентаризаційний комісій.
11
Про підготовку місць масового відпочинку людей на водних об’єктах під час купального сезону 2016 року.
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
ІІ квартал
Начальник управління ДСНС України у Чернігівській області.
12
Про стан утримання і забезпечення населених пунктів області джерелами протипожежного водопостачання.
Управління ДСНС України у Чернігівській області;  Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.
ІІІ квартал
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.
13
Про стан та заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів збирання, переробки та зберігання зернових.
Управління ДСНС України у Чернігівській області; 
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації; 
підприємство "Чернігівторф".
ІІІ квартал
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;
Директор підприємства "Чернігівторф".
14
Про стан підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до дій в екстремальних зимових умовах 2016-2017.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації;
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
ДП "Чернігівській облавтодор".
ІІІ квартал
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Директор ДП "Чернігівській 
облавтодор".
15
Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на системах газопостачання.
ПАТ «Чернігівгаз».
ІІІ квартал
Заступник голови правління – Головний інженер ПАТ «Чернігівгаз».
16
Про стан проведення заходів, спрямованих на забезпечення безаварійного використання природного газу в побуті, виявлення та недопущення експлуатації самовільно встановленого газового обладнання.
Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструкткри облдержадміністрації, 
ПАТ «Чернігівгаз».
ІІІ- ІV
Директор Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструкткри облдержадміністрації, 
Заступник голови правління – Головний інженер ПАТ «Чернігівгаз».
17
Про стан пожежної безпеки та заходи щодо посилення протипожежного захисту населених пунктів і об’єктів господарювання в осінньо-зимовий період 2016-2017 року.
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.
ІV квартал
Начальник управління ДСНС України у Чернігівській області;
Директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.
18
Про проведення класифікації хімічної небезпеки об’єктів та адміністративно-територіальних одиниць.
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
ІV квартал
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області.
19
Про стан забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту персоналу хімічно небезпечних об'єктів, працівників підприємств, що розміщені у зоні можливого хімічного забруднення, непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, містах, віднесених до груп з цивільної оборони та в зонах можливого хімічного забруднення.
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
ІV квартал
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
20
Про затвердження переліку потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, розміщених на території області.
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
ІV квартал
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області; 
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
21
Про перелік об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному обов’язковому обслуговуванню на договірній основі державними аварійно-рятувальними службами.
Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
ІV квартал
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
22
Про хід ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникали на території області.
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
Щокварталу (у разі необхідності)
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Голови комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
 23
Про визначення попереднього рівня надзвичайної ситуації.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Управління ДСНС України у Чернігівській області.
У разі необхідності
Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації;
Начальник Управління ДСНС України у Чернігівській області;
Голови районних (міських) інвентаризаційний комісій.
24
*
Про стан ліфтового господарства у житловому фонді області.
Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.,
СЛУ №5 ПРаТ «ОТІС», СРПБ «Чернігівліфт-2», ПКВП «Полісся-ліфтсервіс»,
Виконкоми Н-Сіверської, Ніжинської, Прилуцької, Чернігівської міських рад
ІV квартал
Директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.

Примітка: Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, управління, установи і підприємства, які визначені у графі 3 відповідальними за підготовку матеріалів, надають до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації у друкованому і електронному вигляді аналітичні довідки та пропозиції до проекту протокольного рішення комісії до 5 числа місяця, в якому передбачається розгляд питання. Питання позначені * розглядаються додатково під час засідання комісії.

