ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від “28” січня 2022 року
Головуючий: Бандурко В.О.
Секретар: Ніколашина Л.О.
Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошені: (за окремим списком)
Про заходи органів місцевого самоврядування щодо забезпечення
сталого функціонування та економіки об’єктів життєзабезпечення
населення в умовах підвищення загроз та ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій
СЛУХАЛИ:
Бердника Ю.О. - начальника відділу цивільного захисту Черкаської
районної державної адміністрації, який повідомив, що в Черкаському районі
розпорядженням Черкаської райдержадміністрації від 08Л2.2021 № 291
утворено Черкаську районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Черкаської області.
Територіальна система оповіщення, як складова загальнодержавної
системи оповіщення, в цілому дозволяє отримати сигнали та інформацію
відповідальним черговим пункту управління Черкаської ■обласної державної
адміністрації від ДСНС України та своєчасно довести сигнали оповіщення і
інформацію до керівного складу облдержадміністрації, членів районної комісії
з питань ТЕБ і НС, керівників спеціалізованих служб цивільного захисту,
міськвиконкомів міст обласного значення та райдержадміністрацій.
Керівництво Черкаської районної державної адміністраціє отримує від
оперативного чергового управління цивільного захисту Черкаської обласної
державної адміністрації інформацію про загрозу виникнення та виникнення
надзвичайних ситуацій.
У Черкаському районі працює автоматизоване робоче місце апаратури
оповіщення ОЗОН-С, в базу даних якої закладено близько 400 телефонних
номерів мобільного та стаціонарного зв’язку, що забезпечує оповіщення
керівників та посадових осіб Черкаської районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Черкаської області.
Оповіщення здійснюється по 4 телефонним номерам (2 стаціонарних
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(Укртелеком) та 2 мобільних (Київстар)), що дозволяє здійснювати оповіщення
керівників Черкаської районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Черкаської області.
Черкаська філія АТ „Укртелеком“ послуги телеграфного зв’язку в
м. Черкаси та області не надає, проводове радіомовлення на абонентські
радіоточки населення в області (крім міста Черкаси (5100 радіоточок) не
здійснює.
9
На території Черкаського району (без урахування м. Черкаси) перебуває
101 захисна споруда (з них 45. сховищ та 56 ПРУ), які перебувають на балансах
територіальних громад та підприємств, установ, організацій усіх форм
власності (державні - 32 од., комунальні - 39 од., приватні - ЗО од.).
Всього у сховищах та ПРУ можуть укритися - 31 963 особи.
На сьогодні в районі проводиться робота щодо перевірки стану готовності
фонду захисних споруд цивільного захисту району.
На сайті Черкаської районної державної адміністрації розміщено перелік
захисних споруд Черкаського району.
Розпорядженням Черкаської районної державної адміністрації від
30.12.2021 № 305 „Про організацію проведення евакуаційних заходів у
Черкаському районі“ затверджено склад Черкаської районної комісії з питань
евакуації та затверджено положення про неї. У 2021 році проведено
коригування та уточнення Плану евакуації населення, матеріальних і
культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на
території Черкаського району.
ВИСТУПИЛИ:
Данилішин П.І. - начальник управління агропромислового розвитку,
житлово-комунального господарства та екології Черкаської районної державної
адміністрації, який зазначив, що проводиться робота щодо діяльності
підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної, безаварійної роботи.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію доповідача до відома.
2. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад:
розглянути порушене питання на місцевих комісіях з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
3. Черкаській, Смілянській та Канівській міським територіальним
громадам при необхідності поновити розпорядження про утворення
територіальних ланок підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Черкаської області з урахуванням проведеної адміністративно-територіальної
реформи.
Іншим міським та сільським територіальним громадам району вжити
заходів щодо утворення територіальних ланок підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Черкаської області.
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4.
Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад
вжити заходів щодо:
здійснення прогнозування можливих надзвичайних ситуацій притаманних
в кожній ОТГ та розроблення відповідних планів реагування на них місцевого
рівня;
уточнення складу місцевих комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій, евакуаційних органів та відпрацювання *їх
плануючих документів;
уточнення порядку оповіщення та збору членів комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, евакуаційних
органів та інших осіб, що залучатимуться до реагування на надзвичайні
ситуації;
оповіщення та інформування населення щодо дій в умовах загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій;
перевірити готовність ланок територіальної підсистеми та сил цивільного
захисту територіальних громад до дій у зимовий період, зокрема:
підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житловокомунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної,
безаварійної роботи;
перевірку готовності об’єктів найбільш уразливих категорій споживачів
(школи, лікарні, дитячі садки, інтернати, водозабори, каналізаційно-насосні
станції тощо) до роботи в умовах низьких температур і забезпечення цих
об’єктів автономними джерелами живлення;
визначення споруд для розміщення стаціонарних пунктів обігріву
необхідної кількості додаткових пунктів обігріву, доведення інформації про них
через місцеві засоби масової інформації та в місцях масового перебування
людей;
посилення роз’яснювальної роботи серед населення щодо правил
безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій;
уточнення планів цивільного захисту на особливий період;
проведення позапланових оглядів захисних споруд, призначених для
укриття населення від засобів ураження, встановлення покажчиків руху та
табличок біля входу до них;
формування додаткового резерву приміщень для приймання евакуйованого
населення у разі виникнення масової внутрішньої міграції населення, їх
життєзабезпечення в місцях тимчасового розміщення;
уточнення розрахунків транспортного забезпечення евакуаційних заходів
та передбачення (у разі необхідності) залучення додаткових транспортних
засобів для проведення евакуації;
перевірки стану пунктів управління, в першу чергу забезпечення їх
зв’язком та телекомунікаційними системами;
проведення на рівні територіальних громад штабних та практичних
тренувань органів управління і сил цивільного захисту щодо дій в умовах
різних кризових ситуацій.
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5. Рекомендувати Черкаському районному управлінню Головного
управління ДСНС України у Черкаській області спільно з відділом цивільного
захисту Черкаської районної державної адміністрації та органами місцевого
самоврядування:
провести позапланові огляди захисних споруд та визначити їх стан
готовності до використання за призначенням;
інформувати про здійснення наглядової діяльності у сфері цивільного
захисту відділ цивільного захисту Черкаської районної державної адміністрації
щосереди до 16.00.
6. Відділу цивільного захисту Черкаської районної державної адміністрації
здійснити коригування:
Плану цивільного захисту на особливий період Черкаського району;
Плану евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території Черкаської району.
7. Виконавцям, зазначеним в пункті 2-4, інформувати відділ цивільного
захисту Черкаської районної державної адміністрації про виконання заходів
щосереди до 16.00.
'у /
8. Контроль за виконанням рішення покластр на відділ цивільного захисту
Черкаської районної державної адміністрації та Черкаське-районне управління
Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Голова райдержадміністрації,
голова комісії
/

Валерія БАНДУРКО

Секретар комісії

Лариса НІКОЛАШИНА

