
                                                                                                  
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ” 05 ˮ квітня  2018 року                                                                м. Чернігів 
 

  

Головував: Заступник  голови обласної державної адміністрації С.Ф. Сергієнко. 
   

Присутні:   члени комісії (за  списком) 

 

І. Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки в 

культових закладах у період святкування Великодня. 

 (Цушко Р.В.) 
 

За результатом доповіді  комісія вирішила: 

 
1. Чернігівській єпархії Української Православної церкви 

Київського патріархату та Чернігівській єпархії Української Православної 
церкви: 

 
1.1. Вжити вичерпних заходів щодо приведення в належний 

протипожежний стан культових закладів, розташованих на території області. 

Невідкладно 

1.2. Проаналізувати стан пожежної безпеки по культовим закладам, на 
основі аналізу розробити плани протипожежних заходів і робіт, визначити 
відповідних виконавців та терміни виконання. 

До 07 квітня 2018 року 

1.3. В культових закладах організувати проведення замірів опору ізоляції 
силових та освітлювальних електромереж, забезпечити їх в повній мірі 
первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). 

До 07 квітня 2018 року 

1.4. Забезпечити контроль за приведенням в належний стан шляхів 
евакуації з будівель в культових закладах. 

Невідкладно 
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2. Управлінню ДСНС України у Чернігівській області: 

2.1. Встановити постійний контроль за дотриманням вимог пожежної та 
техногенної безпеки в культових закладах у період святкування Великодня. 

До 09 квітня 2018 року 

2.2. Організувати проведення інструктажів з обслуговуючим персоналом 
на об'єктах, що будуть задіяні до проведення заходів у період святкування 
Великодня, щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки. 

До 07 квітня 2018 року 

2.3. Забезпечити висвітлення проблемних питань протипожежного 
захисту культових споруд у засобах масової інформації. 

До 07 квітня 2018 року 

2.4. Забезпечити чергування інспекторського та особового складу 
оперативно-рятувальних підрозділів, членів місцевої та добровільної пожежної 
охорони в період святкування Великодня в культових спорудах. 

07-08 квітня 2018 року 

ІІ. Про затвердження Комплексного плану заходів обласних управлінь, 

організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії 

масовим пожежам  лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 

2018 року. 
       ( Болдирев С.М.) 
 

 

За результатом доповіді  комісія вирішила: 
 

1. Затвердити  Комплексний план заходів обласних управлінь, організацій 

і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим 

пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2018 року           

( додається). 

 2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам Новгород-

Сіверської, Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад, структурним 

підрозділам обласної державної адміністрації, обласним управлінням, 

організаціям і підприємствам забезпечити своєчасне виконання  заходів, 

передбачених Комплексним планом заходів щодо протидії масовим пожежам 

лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2018 року. 
 

 3. Контроль за виконанням Комплексного плану заходів обласних 

управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо 

протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній 

період 2018 року  покласти на Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації та Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в області.  
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ІІІ. Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 

об’єктах у літній період 2018 року.  

           ( Болдирев С.М.) 

 

З метою попередження загибелі людей на водних об’єктах області у                    

2018 році, комісія вирішила:  
 

1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам 

Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського та  Прилук. 
 

1.1. Провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій, на яких проаналізувати причини виникнення 

надзвичайних подій на водних об’єктах у 2017 році, визначити конкретні 

заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах та підвищення 

безпеки на воді. Особливу увагу звернути на оздоровчі заклади, місця 

відпочинку дітей біля відкритих водойм, забезпечення цих місць рятувальними 

постами та засобами для рятування і надання екстреної медичної допомоги. 
 

До 01 червня 2018 року 
 

1.2. Облаштувати пляжі і місця масового відпочинку на воді у 

відповідності до вимог наказу МВС України від 10.04.2017 № 301, 

зареєстрованого в Мінʼюсті 04.05.2017 за №566/30434 ”Про затвердження  

Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”. 

 Перелік пляжів та місць масового відпочинку біля води на території 

Чернігівської області додається (Додаток ). 

 
  

До 01 червня 2018 року 
 

 1.3. Забезпечити пляжі та місця відпочинку на воді наглядною агітацією 

щодо правил безпечного поводження на водних об’єктах.  
 

До 01 червня 2018 року 
 

1.4. Утворити в місцях масового відпочинку населення поблизу водних 

об’єктів сезонні рятувальні пости та вжити заходів для забезпечення їх 

рятувальним оснащенням. 

До 01  червня 2018 року 

 
 

1.5. Разом із структурними підрозділами Головного  управління   НП в 

області організувати постійне патрулювання і контроль громадського порядку 

на пляжах та місцях масового відпочинку на водних об’єктах. 
 

Протягом літнього періоду 2018 року 
 

 

 

1.6. Організувати разом з органами місцевого самоврядування, 

управлінням освіти і науки облдержадміністрації проведення широкої 



 4 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань безпечного поводження на воді, 

звернувши особливу увагу на роз’яснення правил поведінки на воді серед дітей. 

 

Протягом літнього періоду 2018 року 

 

1.7. Оформити паспорти пляжів, відповідно до вимог «Правил охорони 

життя людей на водних об’єктах України» (затверджено наказом МВС України 

від 10.04.2017 року № 301 зареєстрованого в Мінʼюсті 04.05.2017 за 

№566/30434). 

До 01  червня 2018 року 

 

           2. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації забезпечити систематичне інформування населення 

через регіональні засоби масової інформації про трагічні випадки та правила 

безпечного поводження на водних об’єктах. 
 

  Постійно  
 

 

3. Чернігівській обласній рятувально-водолазній службі спланувати 

заходи щодо обстеження місць відведених для купання та організації 

чергування на водних об’єктах.  
 

До початку  літнього періоду 2018 року 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Департамент з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. 

  

 

Заступник  голови обласної  

державної адміністрації                                                                С.Ф. Сергієнко 

 

 

 

Відповідальний секретар                                                                А.В. Дупло 


