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Протокол № 2 
чергового засідання комісії  з питань ТЕБ та НС 

 
 1 березня 2019 року                                                       м. Білгород-Дністровський 
 

Місце проведення: мала зала 
Початок засідання: 11.30 год. 

Присутні: 
Головуючий:      Ільченко С.П. – голова комісії  
На засіданні були присутні 14 членів комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

1. Про заходи щодо проведення літнього курортно-оздоровчого сезону та запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах району у 2019 році  

Доповідач:.– заступник начальника Білгород-Дністровського МРВ ГУ ДСНС України в 
Одеській області Чуханенко О.В. - 5 хв. 

2. Про невідкладні заходи щодо безаварійного пропуску повені та дощових паводків у 
весняно-літній період 2019 року 

Доповідач: начальник Білгород-Дністровського управління водного господарства Бурлак 
Борис Іванович– 3 хв 

3. Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, природних 
екосистем та сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період 2019 року 

Доповідач: заступник начальника Білгород-Дністровського МРВ ГУ ДСНС України в 
Одеській області Чуханенко Олексагдр.Вячеславович. – 5 хв. 

4. Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у весняно-
літній період 2019 року та дотримання законодавства Про безпечність та якість 
харчових продуктів. 

Доповідач. Начальник управління Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському 
районі– 3 хв. 

РІШЕННЯ № 1 
 

Про заходи щодо проведення літнього курортно-оздоровчого сезону та запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах району у 2019 році  

 
Заслухавши інформацію, керуючись ст. 19 Кодексу Цивільного захисту України,  

Законом України від 14.12.99 р. «Про туризм», розпорядженням Президента України № 190-
2001-рп «Про негайні заходи по попередженню загибелі людей на водних об’єктах», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 р. № 264 «Про затвердження порядку 
обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 4.08.2000р. № 1214 „Про затвердження переліку об’єктів та окремих 
територій, які підлягають постійному та обов’язковому на договірній основі обслуговуванню 



державними аварійно-рятувальними службами”, правилами охорони життя людей на водних 
об’єктах України, що затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
10.04.2017 № 301, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за  
№ 566/30434, з метою забезпечення безпеки людей на водоймах району під час оздоровчого 
сезону 2019 року комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. З метою організованого проведення відпочинку населення і відпочиваючих у літній 
період 2019 року на водних об’єктах Білгород-Дністровського району 
1.1. Затвердити перелік місць масового відпочинку на воді(пляжів): 
- від б/в «Луч» до б/в «Незабудка»                                            - пляж № 1 
- від б/в «Незабудка» до б/в «Мальта»                                      - пляж № 2 
- Будакська коса проти смт. Сергіївка                                       - пляж № 3 
- від причалу № 19 до б/в «Голубая акула»                              - пляж № 4 
- від причалу № 18 ХТМО до санаторія Приморський           - пляж № 5 
- пляж санаторія Приморський                                                   - пляж № 5а 
- від ДОЦ «Сонячний» до б/в «Волна»                                      - пляж № 6 
- Пляж в с. Миколаївка                                                                - пляж № 7 
1.2. Затвердити схему розташування місць масового відпочинку на воді та розміщення 
рятувальних постів (Додатки 1 - 7)    
1.3. Затвердити перелік місць спортивного рибальства що додається. 
1.4. Призначити відповідальних за забезпечення додержання вимог законодавства щодо 
безпечного використання водних об’єктів, а також за своєчасність та ефективність заходів із 
попередженням нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах за місцями 
масового відпочинку (пляжів): 
- пляж № 1 – Шабівська об’єднана територіальна громада 
- пляж № 2 – Шабівська об’єднана територіальна громада  
- пляж № 3 – Шабівська об’єднана територіальна громада 
- пляж № 4 – Шабівська об’єднана територіальна громада  
- пляж № 5 – Приморська сільська рада 
- пляж № 5а - санаторій «Приморський» 
- пляж № 6 – Миколаївська сільська рада 
- пляж № 7 – Миколаївська сільська рада 

 
1.5. Визначити місця в яких купання заборонено в зв’язку з тим що вони становлять 
небезпеку для життя відпочиваючих : 
- від б/в «Мальта» до причалу № 19 
- від б/в «Голубая акула» до причалу № 18 ХТМО 
- від санаторія Приморський до ДОЗ «Сонячний»  
- від б/в «Волна» до центрального пляжу с. Миколаївка  
2. Встановити дату  
початку купального сезону 2019 року 15 червня, 
закінчення - 15 вересня; 
3. Початок роботи сезонних рятувальних постів з 8.00 год. до 20.00 год. Щоденно, 
рятувальних станцій – цілодобово;  
4. З початком купального сезону заборонити будь яки будівельні роботи в пляжних та 
прилеглих до них зонах. 
5. Керівники оздоровчих закладів несуть персональну відповідальність за охорону життя 
людей у межах закріплених ділянок водної поверхні або прибережної частини Чорного моря 
відповідно до п.1 даного рішення. 
6. Виконкомам Приморської та Миколаївської сільських рад, Шабівської об’єднаної 
територіальної громади, керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від 
форм власності і господарювання, що використовують водойми (Чорне море, 
Дністровський лиман, внутрішні водойми) з виробничою, оздоровчою, спортивною 
метою і для відпочинку громадян: 
6.1. здійснити підготовку водного об’єкта (пляжу) до масового відпочинку людей згідно 
правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом 



Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301, Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434; 
6.2. отримати документи щодо обстеження й очищення дна акваторії пляжу (водного 
об’єкта); 
6.3. укласти договір на аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальною 
службою, яка пройшла атестацію відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних 
служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 
листопада 2013 року № 828; 
6.4. уточнити межі зони відповідальності рятувальних постів; 
6.5. забезпечити рятувальні пости приміщеннями та рятувальними засобами; 
6.6. здійснюють перевірку справності маломірних/малих суден, рятувального спорядження 
та обладнання, зокрема комплектів спорядження № 2; 
6.7. здійснюють укомплектування, підготовку та утримання працівників рятувального поста; 
6.8. розробляють інструкції з визначенням обов’язків для персоналу рятувального поста; 
6.9. виставляють буї оранжевого або червоного кольору через кожні 25-30 м в межах 50 м від 
берега; 
6.10. позначають буями або чорними кулями в акваторії водного об’єкта місця, небезпечні 
для життя та здоров’я людей, відповідно до карти виміру глибин акваторії пляжу; 
6.11. установлюють на території водного об’єкта на видимих місцях інформаційні матеріали 
щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування; 
6.12. розробляють схеми та облаштування під’їзних шляхів і спусків на воду рятувальних 
засобів з установленням відповідних покажчиків (табличок) «ДЛЯ АВАРІЙНО-
РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ»; 
6.13. організовують спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей 
відповідно до карти-схеми зони відповідальності рятувального поста, зв’язок з підрозділами 
екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронними органами, аварійно-
рятувальними службами, територіальними органами Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів; 
6.14. здійснюють відпрацювання порядку інформування відпочивальників щодо заходів 
безпеки на воді, проведення масово-роз’яснювальної і профілактичної роботи та 
дотримуються його. 
6.15. провести інвентаризацію місць масового відпочинку 
6.16. Про проведену роботу поінформувати комісію через головного спеціаліста з питань 
туризму райдержадміністрації . 
                                                                                                      Термін – 15.06.2019 року 
7. Білгород-Дністровський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Одеській області  
7.1. Провести перевірки стану готовності до купального сезону місць масового відпочинку 
людей на водних об’єктах району за показниками, визначеними у правилах охорони життя 
людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 10.04.2019 № 301, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
04 травня 2019 р. за № 566/30434 

Термін до 12 червня 2019 року 
7.3. Обов’язково проводити позапланові перевірки дитячих оздоровчих закладів перед 
початком кожної зміни.  

Термін: протягом курортно-оздоровчого сезону 
 

7.2. Розробити План взаємодії з мобільними аварійно-рятувальними групами і сезонними 
рятувальними постами.  

Термін до 12.05.2019 року 
 
7.4. При виявленні порушень на об'єктах вживати заходи адміністративно-запобіжного 
впливу. 

Термін: постійно 
 
 



 8. Управління Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському районі 
8.1. Посилити держсаннагляд за додержанням вимог санітарного законодавства у місцях 
масового відпочинку на території району. 

Термін: протягом курортно-оздоровчого сезону 
8.2. Провести позапланові перевірки закладів відпочинку на території району. 

Термін до 22.06.2019 року 
8.3. Обов’язково проводити позапланові перевірки дитячих оздоровчих закладів перед 
початком кожної зміни.  

Термін: протягом курортно-оздоровчого сезону 
8.3. При виявленні порушень на об'єктах вживати заходи адміністративно-запобіжного 
впливу,  в разі невиконання вимог приписів, припиняти діяльність об’єктів. 

Термін: постійно 
 9. Білгород-Дністровський відділ поліції Головного управління Національної поліції 
України в Одеській області  
12.1. Розробити план заходів по забезпеченню правопорядку на території зон відпочинку та 
надати його до комісії 

Термін: 15.05.2019 року 
10. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи райдержадміністрації  
10.1.Ознайомити відповідальних осіб з даним рішенням.  
10.2. Провести розрахунок сил і засобів приватних підприємців, що використовують у своїй 
діяльності водну техніку; 

Термін до 31.05.2019 року 
11. Сектору з питань туризму районної державної адміністрації 
11.1. Завести облік місць масового відпочинку згідно з вимогами постанови КМУ від 
06.03.2002 року № 264 «Про затвердження порядку обліку місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах». 

Термін до 31.05.2019 року 
12. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



даток 1 
до рішення №1 

 
 

 



Додаток 2 
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Додаток 3 
до рішення №1 

 
 
 

 



Додаток 4 
до рішення №1 

 
 
 

 



Додаток 5  
до рішення №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пляж № 5 а 



 
 
 

Додаток 6 
до рішення №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 7 
до рішення №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням комісії з питань ТЕБ та НС №1  
протокол від 01.03. 2019 року № 2 

Перелік  
місць любительського та спортивного рибальства на території Білгород-Дністровського району 

№ 
з.п. 

№ 
ділянки 

Назва водойми 

Місце 
розташування 
(координати 

центру ділянки 
СК-42) 

Розмір 

Користувач 
Відповідальна 

особа 
Термін дії 
договору 

Д
ли

н
а 

(м
.)

 

Ш
и

ри
н

а 
(м

.)
 

П
ло

щ
а 

 

ві
д

ст
ан

ь 
ві

д 
у

р
із

у 
во

д
и

 (
м

.)
 

1 № 1 Будакський лиман 
x- 5 106 832, 
y - 6 301 932 

1000 29,5 3,5 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

2 № 2 Будакський лиман 
x- 5 106 292, 
y - 6 301 543 

300 30 3,57 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

3 № 3 Будакський лиман 
x- 5 105 845,                 
y - 6 301 112 

300 700 42,78 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

4 № 4 Будакський лиман 
x- 5 105 848,        
y - 6 301 186 

700 30 15,8 немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

5 № 5 Будакський лиман 
x- 5 106 028,                 
y - 6 300 681 

395 624 55 га немає ФОП "Мараренко Ж.Д." 
Мараренко 

Ж.Д.  

6 № 16 Будакський лиман 
x- 5 104 772,                 
y - 6 300 270 

510 90 6,05 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

7 № 6 р. Дністер 
x- 5 143 461,                 
y - 6 289 328 

200 180 3,6 га немає Нижньо-Дністровський НПП Парайло О.П. 
 

8 № 7 
Дністровський 

лиман 
x- 5 109 611,                 
y - 6 304 631 

1000 975 97,5 га 25 ОЛСР "Сонячний" Причал № 79 Маликов О.В. 
 

9 № 40 
Дністровський 

лиман 
x- 5 122 509,                 
y - 6 294 010 

4000 1000 400 га немає 
Білгород-Дністровська районна 

організація УТМР 
Руденко Д.С. 

 

 



РІШЕННЯ № 2 
Про невідкладні заходи щодо безаварійного пропуску повені та дощових паводків у 
весняно-літній період 2019 року  

 
Доповідач: Начальник Білгород-Дністровського управління водного господарства Бурлак Борис 
Іванович (доповідь додається) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, з метою запобігання виникнення 
негативних наслідків проходження весняної повені, а також дощових паводків комісія 

ВИРІШИЛА: 
            1. Затвердити «План дій органів управління з підготовки до пропуску повені та паводків у 
2019 році на території Білгород-Дністровського району» що додається 

 

2. Виконкомам сільських рад:  

2.1. Посилити контроль за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, 
гідротехнічними спорудами у зонах можливого затоплення. 

2.2. Вжити заходів щодо очистки систем водовідведення, меліоративних каналів, приведення 
у робочий стан шлюзів і шеберів ставків та водосховищ для забезпечення максимальної пропускної 
спроможності для пропуску значної кількості води та провести перевірку їх готовності комісією з 
питань ТЕБ та НС. 

2.3. Своєчасно здійснювати інженерні заходи на заплавах в зонах можливого затоплення щодо 
запобігання та мінімізації збитків від впливу високих вод та забезпечити виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року №87 при вирішенні питань про надання у 
користування та власність земель в зонах можливого затоплення внаслідок повені та паводків. 

2.4. Для здійснення протипаводкових заходів активізувати залучення коштів користувачів 
водних об’єктів.  

2.5. Своєчасно надавати інформацію про паводкову ситуацію та хід виконання заходів до 
відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. 

2.6. Забезпечити організацію розробки режимів роботи водосховищ та ставків на весняно-
літній період 2019 року, які б забезпечили безаварійний пропуск повені, дощових паводків та їх 
затвердження Білгород-Дністровським міжрайонним управлінням водних ресурсів. 

Термін до 15.03.2019 року. 
2.7. Забезпечити проведення паспортизації ставків та водосховищ їх користувачами.  

Термін до 15.03.2019 року. 
2.8. При необхідності проведення скидів води з ставків та водосховищ узгодити з управлінням 

водного господарства режим скидів та їх термін. 
2.9. Визначити основні маршрути висування підрозділів що залучаються до ліквідації НС, 

місця їх зустрічі та зосередження. 
2.10. Організувати розміщення і харчування особового складу, розташування техніки та 

забезпечення їх пально-мастильними матеріалами. 
 

3. Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водних ресурсів 

3.1. Разом із зацікавленими організаціями переглянути режими роботи водосховищ та 
водогосподарських систем, які б забезпечили безпечний пропуск повені, дощових паводків у 2019 
році та забезпечити постійний контроль за їх дотриманням. 

Термін до 15.03.2019 року 
3.2. Здійснювати постійний моніторинг та контроль за водогосподарською обстановкою на 

підвідомчих об’єктах. У разі виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску повені 
інформувати негайно голову (першого заступника голови) комісії з питань ТЕБ та НС 
райдержадміністрації. 

3.3. Організувати перевірку готовності водогосподарських і гідротехнічних споруд, сил та 
засобів до утримання підвищених рівнів та забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені 
та дощових паводків. 

Термін до 15.03.2019 року 
4. Сектору з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації та Білгород-
Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області : 

 4.1. Забезпечити готовність оперативних груп щодо реагування при виникненні надзвичайних 
ситуацій, уточнити їх склад, здійснити перевірку готовності сил і засобів для забезпечення пропуску 



весняної повені, засобів відкачки води та уточнити порядок взаємодії з військовими частинами з 
питань проведення підривних робіт. 

4.2. Забезпечити постійне інформування комісії про хід виконання запланованих заходів.  
5. Відділу житлово-комунального господарства  
5.1. Спланувати та вжити заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на 

об’єктах життєзабезпечення під час повені. 
6. Овідіопольському ДЕД   
6.1 З метою попередження руйнування  дорожнього полотна, мостів під час проходження 

льодоходу, повені та дощових паводків організувати очищення водопропускних споруд від сміття, 
бруду на автошляхах загального користування. 

Термін до 15.03.2019 року 
6.2. Укласти договір з військовою частиною А 3955 на проведення підривних робіт з метою 

захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ, під час проходження 
льодоходу, повені та дощових паводків. 

Термін до 25.03.2019 року 
7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації  
7.1.За дорученням голови комісії передбачити виділення коштів на виконання першочергових 

робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків проходження льодоходу, повені та дощових паводків. 
8. Сектору взаємодії з громадськістю   
8.1. Оперативно висвітлювати в ЗМІ питання про розвиток та хід паводка, пропуску 

льодоходу і повені, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, які вживаються для 
забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання 

9. Управлінню агропромислового розвитку  
9.1. Вирішити питання оренди та експлуатації Зеленівського ставка та надати пропозиції щодо 

недопущення виникнення надзвичайної ситуації  
Термін до 25.03.2019 року 

9.2. Вирішити питання щодо балансової належності насосної станції в с. Підгірне та надати 
пропозиції щодо її ремонту та подальшої експлуатації до комісії з питань ТЕБ та НС 

Термін до 25.03.2019 року 
 

 Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням комісії з питань ТЕБ та НС №2 
протокол від 01.03. 2019 року № 2 

ПЛАН 
основних заходів щодо підготовки до повені та паводків 
у 2019 році на території Білгород-Дністровського району 

№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

Заходи, які реалізуються на етапі підготовки 
 На основі аналізу дій органів управління та 

сил під час пропуску льодоходу, весняної 
повені та дощових паводків попередніх років 
розробити та затвердити плани 
організаційних практичних заходів щодо 
пропуску весняної повені та дощових 
паводків у 2014 році 

Сектор НС та ОР,  
Білгород-Дністровське МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 
Відділ економіки і торгівлі РДА, 
 Білгород-Дністровське УВГ,  
Управління агропромислового розвитку РДА 
Білгород-Дністровська РЕМ ПАТ 
«Одесаобленерго»,  
ЦТП № 615 м. Білгород-Дністровський ПАТ 
«Укртелеком»,  
Овідіопольський ДЕД,  
В/Ч А 3955 
виконкоми сільських рад 

До 15.03 

 3 урахуванням попередніх оцінок та 
кліматичних екстремумів відкоригувати 
карти-схеми зон можливого виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із 
паводком та пропуском льодоходу і повені. 
Визначити об'єкти життєзабезпечення 
населення, транспорту, енергетики, зв'язку та 
інші об'єкти господарювання, що можуть 
зазнати негативного впливу природних 
явищ, та розробити заходи щодо 
забезпечення їх сталого функціонування під 
час пропуску повені та паводків 

Сектор НС та ОР,  
Білгород-Дністровський МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 
Відділ економіки і торгівлі РДА,  
Білгород-Дністровське УВГ,  
Управління агропромислового розвитку РДА, 
Білгород-Дністровська РЕМ ВАТ 
«Одесаобленерго»,  
ЦТП № 615 м. Білгород-Дністровський ПАТ 
«Укртелеком»,  
ПЧ-4,  
Виконкоми сільських рад 

До 15.03 

 Провести очищення зливових каналізаційних 
та дренажних систем населених пунктів, 
водовідвідних і меліоративних каналів, русел 
малих річок, водопропускних споруд під 
автомобільними мостами та дорогами для 
забезпечення водовідведення. 

Виконкоми сільських рад,   
Овідіопольський ДЕД,  
ПЧ-4, 
 

До 20.03 

 Уточнити розрахунок сил та засобів для 
проведення запобіжних заходів і виконання 
робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені 
та паводків 

Сектор НС та ОР,  
Білгород-Дністровський МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 
Відділ економіки і торгівлі РДА,  
Білгород-Дністровське УВГ 

До25.03. 

1. Уточнити порядок взаємодії органів 
виконавчої влади всіх рівнів, порядок і 
регламент зв'язку, інформування, 
оповіщення у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій та виконання робіт з ліквідації 
наслідків льодоходу, повені та паводків 

Сектор НС та ОР,  
Білгород-Дністровський МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 
Відділ економіки і торгівлі РДА,  
ЦТП № 615 м. Білгород-Дністровський ПАТ 
«Укртелеком»,  
Білгород-Дністровське УВГ,  
виконкоми сільських рад 

До 15.03 

Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводка, льодоходу та повені 
1. Не допускати відключення організацій і 

постів гідрометеорологічної служби, що 
здійснюють гідрометеорологічні 
спостереження, від засобів зв'язку та 
енергопостачання 

ЦТП № 615 м. Білгород-Дністровський ПАТ 
«Укртелеком»,  
Білгород-Дністровській РЕМ ПАТ "ЕК 
Одесаобленерго",  
Відділ економіки і торгівлі РДА , 
Білгород-Дністровське УВГ 

У період 
проходжен
ня паводка 
та повені 



2. Організувати отримання 
гідрометеорологічної та водогосподарської 
інформації від суміжних держав з метою 
забезпечення заходів щодо безаварійного 
пропуску льодоходу, повені та паводків на 
річках, які беруть початок за територією 
України і протікають у її межах 
 

Білгород-Дністровське УВГ,  У період 
формуванн
я і 
проходжен
ня паводка 
та повені 

3. Проводити спостереження за розвитком 
повені, паводків та динамікою зон 
затоплення з метою своєчасного здійснення 
оперативних заходів щодо захисту 
населення і зменшення збитків об'єктам 
економіки 

Сектор НС та ОР,  
ГУ ДСНС в Одеській області,  
Білгород-Дністровське УВГ,  
Відділ економіки і торгівлі РДА,  
ЦРЛ,  
Білгород-Дністровське районне управління 
держпродспоживслужби,  
Управління агропромислового розвитку РДА, 

У період 
формуванн
я і 
проходжен
ня паводка 
та повені 

4. Провести комплекс необхідних робіт, 
пов'язаних із забезпеченням захисту від 
затоплення місць зберігання хімічних 
засобів захисту,рослин, складів 
отрутохімікатів, пально-мастильних 
матеріалів, пунктів заправки пальним, 
сміттєзвалищ, потенційно небезпечних 
об'єктів. Визначити заходи щодо 
недопущення потрапляння в навколишнє 
середовище небезпечних речовин 

Виконкоми сільських рад,   
Відділ ЖКГ РДА , 
керівники СГД 

У період 
формуванн
я і 
проходжен
ня паводка 
та повені 

5. Встановити оптимальні режими роботи 
водогосподарських систем і комплексів з 
урахуванням екологічних вимог та 
санітарних норм і правил за участю 
представників природоохоронних, 
рибоохоронних органів, та інших 
заінтересованих державних установ і 
організацій 

Білгород-Дністровське УВГ,  
Відділ ЖКГ РДА ,  
Білгород-Дністровське МРУ ГУ Державної 
санітарно-епідеміологічної служби в Одеській 
області, 
 виконкоми сільських рад 

На період 
формуванн
я і 
проходжен
ня паводка 
та повені 

6. Забезпечити проведення регулярних  
спостережень за гідрологічним режимом 
річок під час формування та проходження 
водопілля, своєчасне складання прогнозів і 
характеристик льодоходу, повені та 
паводків, їх уточнення та доведення до 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування 

Білгород-Дністровське УВГ, 
 Метеостанція Білгород-Дністровського МТП, 
Білгород-Дністровський МРВ ГУ ДСНС в 
Одеській обл.,  
Відділ ЖКГ РДА,  

Постійно 
При 
формуванн
і та 
проходжен
ні повені 

7. Оперативно висвітлювати в засобах масової 
інформації питання про розвиток та хід 
пропуску паводка і повені, правила 
поведінки населення в цих умовах та заходи, 
які вживаються для забезпечення захисту 
населення і об'єктів господарювання 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ ДСНС в 
Одеській обл. 

При 
загрозі та 
на період 
проходжен
ня паводка 
та повені 

8. Забезпечити позачергову обробку 
гідрометеорологічних телеграм і термінове 
надання міжміських телефонних розмов за 
паролем "Повінь" за звичайними тарифами 

ЦТП № 615 м. Білгород-Дністровський  ПАТ 
«Укртелеком» 

У період 
проходжен
ня паводка 
та повені 

9. Підготувати обґрунтовуючи матеріали та 
проект розпорядження Голови районної 
державної адміністрації про виділення 
коштів на мінімізацію та ліквідацію 
негативних наслідків весняної повені та 
паводків 

Відділ економіки і торгівлі РДА, 
 фінансове управління райдержадміністрації, 
відділ капітального будівництва 
райдержадміністрації,  
Сектор НС та ОР,  
Білгород-Дністровське УВГ,  
виконкоми сільських рад 

У період 
проходжен
ня паводка 
та повені 



РІШЕННЯ 3 
Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, природних 

екосистем та сільгоспугідь у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2019 року 
 
Протягом 2018 року на території Білгород-Дністровського району виникло 410 

пожеж, за наслідками пожеж прямі матеріальні збитки становили 2 943 504 грн. та побічні  
12 874 197 грн. Вогнем було пошкоджено та знищено 72 будівлі та споруди, а також 4 
одиниці  автотехніки. В наслідок пожеж загинуло 9 осіб, в т.ч. 2 дітей та травмовано 4 особи. 
На пожежах було врятовано матеріальних цінностей на суму 10 653 350 грн. Основними 
причинами пожеж були: підпали - 33, необережне поводження з вогнем - 328, порушення 
правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей – 9, порушення правил 
пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації електричного обладнання – 32. 

Значимість проблеми боротьби з пожежами більше загострюється в пожежо-
небезпечний весняно-літній період, під час якого збільшується площа сухої рослинності. Так 
з 410 пожеж, 80%  - це виїзди на гасіння пожеж в природних екосистемах, які в свою чергу 
завдають екологічних збитків. Під час підвищення температури повітря щороку 
встановлюється високий та надзвичайно високий клас пожежної небезпеки, у зв’язку з чим 
аварійно-рятувальними підрозділами здійснюється до 10 виїздів на добу на гасіння сухої 
рослинності, пожнивних залишків, сільськогосподарських лісосмуг та насаджень державного 
лісового фонду. 

Найбільш проблемним питанням протягом року є відсутність пожежних формувань на 
територіях сільських рад та підприємствах району, які могли б першими приступити до 
гасіння пожежі.  

Також необхідно своєчасно вживати попереджувальні протипожежні заходи під час 
підготовки та проведення жнив. Насамперед, це стосується оснащення 
сільськогосподарських машин, що залучаються до збирання врожаю, справними 
іскрогасниками та засобами пожежогасіння, підтримання належного протипожежного 
режиму в місцях збирання врожаю, забезпечення належної охорони хлібних полів та скирт. 
Особливу увагу необхідно приділяти створенню запасу води у пожежних водоймах, 
оснащеністю водонапірних башт пристроями для забору води пожежною та пристосованою 
для пожежогасіння технікою.  
 За результатами доповіді та з урахуванням його обговорення, з метою недопущення 
виникнення пожеж у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2019 року, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Комплексний план дій Білгород-Дністровської районної державної 
адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо захисту населених пунктів, 
природних екосистем та сільгоспугідь у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2019 
року (додається). 

 
2. Виконкомам сільських рад 
2.1 Залучити можливості депутатського корпусу (всіх рівнів), закладів освіти, соціального 

захисту населення, оздоровчо-лікувальних, житлово-комунальних установ, громадських 
організацій, членів добровільних пожежних формувань, команд місцевої пожежної 
охорони, священнослужителів релігійних конфесій для проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи з населенням, особливо багатодітними сім’ями, одинокими 
громадянами похилого віку та соціально незахищеними, щодо недопущення виникнення 
пожеж в весняно-літній період 2019 року та загибелі людей на них, під особистий підпис 
особи, яку інструктували. 

Термін: до 01.05.2019 року 
2.2 На підставі статті 63. Кодексу Цивільного захисту України Для здійснення заходів із 

запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, утворити добровільні пожежні 
дружини та команди для ліквідації нескладних пожеж. 

Термін: до 15.05.2019 року 



2.3 Попередити усіх мешканців які обробляють земельні ділянки без виключень, що 
розташовані на підвідомчої території щодо заборони спалювання післяжнивних залишків, 
стерні. 

Термін: до 01.06.2019 року 
 

 
3. Відділу освіти, науки, молоді та спорту районної державної адміністрації  

3.1.Проводити в усіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах: батьківські 
збори з тематики запобігання травмування й загибелі дітей на пожежах  в спекотну 
погоду, уроки, конкурси, вікторини з навчанням дітей обережному поводженню з 
вогнем і діям в умовах пожежі.  

Термін: постійно, під час тижнів безпечної життєдіяльності 
 

4. Управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної 
адміністрації  
4.1. Створити або оновити згідно сезону в поліклініках, лікарнях, ФАПах протипожежні 

куточки, стенди з наглядною агітацією щодо попередження пожеж та загибелі людей 
на них. 

4.2. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед осіб похилого віку, одиноких 
пристарілих щодо небезпеки необережного поводження з вогнем.  

4.3. Створити в закладах соціального захисту протипожежні куточки, стенди з наглядною 
агітацією щодо попередження пожеж. 

Термін до 15.05.2019 року 
 
5. Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області 

5.1. Визначити населені пункти, де встановилась тенденція зростання кількості пожеж та 
загибелі людей на них. Організувати спільне їх відпрацювання з залученням 
працівників поліції, служб соціального захисту населення та ін. 

5.2. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки, у тому числі із залученням засобів масової інформації. 

5.3. Розробити експрес-інформації по профілактиці пожеж в весняно-літній період в 
приватному секторі, розповсюдити їх на об’єктах з масовим перебуванням людей та в 
житловому секторі. 

5.4. Забезпечити інформування провідних друкованих та електронних ЗМІ району (теле, 
радіокомпаній, друкованих видавництв) щодо проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи серед населення району по підвищенню рівня обізнаності 
населення з питань пожежної безпеки, попередження травмування та загибелі людей 
на пожежах. 

Термін: весняно-літнього періоду 
5.5.Організувати контроль за діяльністю добровільної пожежної охорони згідно  

ст. 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 «Про 
затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони». 

 
6. Керівникам підприємств, установ і організації незалежно від форм власності  
6.1.  На підставі статті 63. Кодексу Цивільного захисту України для здійснення заходів із 

запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, утворити пожежно-рятувальні 
підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони, з них добровільні пожежні 
команди І категорії згідно з додатком 1, решта - добровільні пожежні дружини. 

Термін: до 01.06.2019 року 
6.2. Виконувати будь-які роботи в охоронних зонах повітряних ліній електропередач згідно 
Додатку до Правил охорони електричних мереж: «Умови проведення робіт в межах 
охоронних зон електричних мереж». 
6.3. Заборонити в період високих температур в межах охоронної зони повітряних ліній 35-
110 кВ: 
- пересування автокранів з піднятою стрілою; 



- спалювання соломи та стерні; 
- полив зрошуваних площ поливальними пристроями (агрегатами), їх розташування в 
охоронних зонах повітряних ліній,  
- проїзд пересувних поливальних установок та іншої високо габаритної техніки проводити в 
певних місцях, погоджених з власником повітряних ліній); 
- виконувати оранку землі ближче за 2-а метри від розташування опори; 
- влаштовувати звалища, захаращувати проїзди до опор повітряних ліній; 
- влаштовувати кошари та польові стани; 
- виконання будь-яких робіт, що загрожують пошкодженням фундаментів опор та самих 
опор. 
6.4. Систематично інструктувати механізаторів, які обслуговують поливальні агрегати, 
комбайни, автокрани та іншу високогабаритну техніку з питань проведення 
сільськогосподарських робіт в умовах підвищених температур, при найбільшому провисанні 
проводів і грозозахисних тросів повітряних ліній, звернувши при цьому особливу увагу на 
загрозу життя людей, що виникає при небезпечному наближенні до струмопровідних частин 
повітряних ліній електропередавання та розмірах збитку, що наноситься їх аварійними 
відключеннями. 
 
7. Білгород-Дністровському ВП ГУ НП України в Одеській області та Державній 

екологічній інспекції 
7.1. Приймати міри до порушників ст. 77(1) КУпАП «Самовільне випалювання 
рослинності або її залишків», яка викладена у редакції: Випалювання стерні, луків, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її 
залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу 
автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених 
пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 
природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, 
яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого 
листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння - тягнуть за собою накладення штрафу на 
громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, - тягнуть за 
собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Термін: Протягом пожежо-небезпечного періоду  
та хлібозбиральної кампанії 2019 року 

 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 3 
протокол від 01.03. 2019 року № 2 

 

Комплексний план 
дій Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та органів місцевого 

самоврядування щодо захисту населених пунктів, природних екосистем та 
сільгоспугідь у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2019 року 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів Відповідальні за виконання 
Терміни 

виконання 
І. Організаційні заходи 

1.1. 
 

Провести наради з усіма працівниками 
підприємств, установ та організацій 
агропромислового комплексу, 
лісогосподарств та підприємств, установ 
природно - заповідного фонду району з 
залученням представників ГУ ДСНС 
України в Одеській області. 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, 
сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району. 

01.05.2019 
р. 

1.2. Вжити заходів щодо попередження 
виникнення пожеж в місцях збирання 
врожаю, зберігання та переробки 
сільгосппродукції. 

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських рад, сільгосппідприємства 
району, Білгород-Дністровський МРВ 
ГУ ДСНС України в Одеській області. 

Під час 
збиральної 
компанії 

1.4. Ввести тимчасові обмеження доступу 
громадян та заборонити в’їзд транспортних 
засобів до лісових масивів та територій 
природно - заповідного фонду. 

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських рад, Білгород-Дністровський 
ВП ГУ МВС України в Одеській 
області. 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду 
 

1.5. 
 
 

Посилити контроль за станом пожежної 
безпеки населених пунктів, розташованих 
поблизу лісових масивів, транспортних 
комунікацій, систем життєзабезпечення, 
об’єктів підвищеної небезпеки та місць 
масового відпочинку громадян. 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ МВС 
України в Одеській області, управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, підприємства, 
установи природно - заповідного та 
лісового фонду району, виконкоми 
сільських рад, ПЧ-4 Одеської залізниці, 
Білгород-Дністровський РЕМ ПАТ 
«Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго», Овідіопольське ДЕУ, 
Начальник Білгород-Дністровського 
гарнізону. 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду 

1.6. 
 

Для оперативного реагування на можливі 
пожежі на територіях лісового фонду та 
природних екосистемах створити 
протипожежні формування.  

Виконкоми сільських рад, 
сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. 

До 
15.05.2019р. 

1.7. 
 

Встановити цілодобове чергування членів 
протипожежних формувань на пожежній та 
пристосованій до гасіння пожеж техніці.  

Виконкоми сільських рад, 
сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду 
 

1.8. 
 

 Створити необхідний резерв матеріальних 
засобів з метою забезпечення гасіння 
пожеж у природних екосистемах, у першу 
чергу паливо - мастильних матеріалів для 
залучення пожежної техніки та продуктів 
харчування для особового складу. 

Виконкоми сільських рад, 
сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району,. 

До 
01.06.2019р. 



1.9. Заборонити спалювання стерні, соломи, 
після жнивних залишків, в межах 
проходження ліній електропередач, 
природних екосистем, 
сільськогосподарських угідь, смуг 
відчуження автомобільних доріг і 
залізниці, що межують з лісовими 
насадженнями та сільгоспугіддями, а також 
сухого листя та рослинності у межах 
населених пунктів. 

Виконкоми сільських рад, 
сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. ПЧ-4 Одеської 
залізниці, Білгород-Дністровська, РЕМ 
ПАТ «Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго», Овідіопольське ДЕУ, 
Начальник Білгород-Дністровського 
гарнізону 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду 
 

1.10 Разом з засобами масової інформації, 
організувати та провести попереджувальну 
профілактичну роботу з населенням, 
зокрема: 
- роз’яснити правила пожежної безпеки в 
лісах і сільгоспугіддях; 
-  організувати патрулювання ділянок 
лісових масивів, сільгоспугідь та місць 
масового відпочинку громадян. 

Виконкоми сільських рад, 
сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, Відділ 
комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду 
 

II. Інженерно-технічні заходи 
2.1. Здійснити догляд та створити нові 

мінералізовані смуги, відремонтувати 
пожежні водоймища, розташовані на 
територіях лісових масивів та вжити заходи 
реагування щодо запобігання пожеж в лісах 
та сільгоспугіддях. 

Сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. ПЧ-4 Одеської 
залізниці, Білгород-Дністровська, РЕМ 
ПАТ «Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго», Овідіопольське ДЕУ, 
Начальник Білгород-Дністровського 
гарнізону 

Протягом 
року 

2.2. Очистити лісові масиви від захаращень, у 
першу чергу ті, що прилягають до 
населених пунктів, у межах просік під 
повітряними лініями електромереж, нафто, 
газо-, проводів. 

Сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. ПЧ-4 Одеської 
залізниці, Білгород-Дністровська, РЕМ 
ПАТ «Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго», Овідіопольське ДЕУ. 
 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду 

2.3. Підготувати пожежну та пристосовану для 
цілей пожежогасіння техніку, 
протипожежне озброєння щодо 
використання їх за призначенням для 
гасіння пожеж в екосистемах (пожежні 
автомобілі, мотопомпи). 

Білгород-Дністровське МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області, Сільгосп. 
підприємства району, підприємства, 
установи природно - заповідного та 
лісового фонду району, Управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації. ПЧ-4 Одеської 
залізниці, Білгород-Дністровська, РЕМ 
ПАТ «Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго», Овідіопольське ДЕУ, 
Начальник Білгород-Дністровського 
гарнізону 
 

До 
01.06.2019р. 

2.4. Провести навчання членів протипожежних 
формувань (місцевих пожежних команд, 
добровільних пожежних дружин) із 
залученням представників Білгород-
Дністровського МРВ ГУ ДСНС України в 
Одеській області. 
 

Сільгосппідприємства району, 
підприємства, установи природно - 
заповідного та лісового фонду району, 
начальник Білгород-Дністровського 
гарнізону 

До 
01.06.2019р. 



ІІІ. Заходи районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування 
 
3.1. 

На засіданнях місцевих комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, а також об`єктових 
комісій з питань надзвичайних ситуацій 
розглянути питання щодо протипожежного 
захисту природних екосистем, у тому 
числі, лісів, сільгоспугідь у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2019 року. 

виконкоми сільських рад.  
До 
10.04.2019р. 

3.2. Створити фінансові та матеріально-
технічні резерви для гасіння пожеж в 
природних екосистемах, лісах і 
сільгоспугіддях та ліквідації їх наслідків. 

Фінансове управління 
райдержадміністрації, управління 
економічного розвитку 
райдержадміністрації, Управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських рад. 

До 
15.04.2019р. 

3.3       Встановити контроль та приймати міри 
за порушення ст. 77(1) КУпАП 
«Самовільне випалювання рослинності або 
її залишків» 
 

Білгород-Дністровський ВП ГУ МВС 
України в Одеській області, Державна 
екологічна інспекція 

Протягом 
пожежонебе
зпечного 
періоду та 
хлібозбирал
ьної 
кампанії 
2019 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ № 4 
 

Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у весняно-
літній період 2019 року та дотримання законодавства Про безпечність та якість 
харчових продуктів. 
 
 З початку року в Україні відмічається погіршення епідситуації з гострих кишкових 
інфекцій.  
 В 2018 році в Одеській області зареєстровано 21 спалах гострих кишкових інфекцій в 
дитячих організованих колективах, викликаних різними етіологічними чинниками, захворіло 
117 осіб, з них 113 дітей віком до 17 років (у 2017 році було зареєстровано 19 спалахів 
гострих кишкових інфекцій, під час яких захворіло 120 дітей, в 2016 році відповідно 8 
спалахів, захворіло 81 дитина.  
З 21 зареєстрованих спалахів:  
- 5 в дошкільних навчальних закладах, захворіло 24 дитини (2 заклади в м. Чорноморськ, по 
однорму в м. Одеса, м. Арциз, м. Теплодар). 
- 15 серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, захворіло 87 осіб, з них 86 дітей: 14 
спалахів вірусного гепатиту А, захворіло 80 осіб, з них 79 дітей (серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів Захарівського, Саратського, Окнянського, Великомихайлівського, 
Ширяївського, Подільського, Тарутинського та Татарбунарського районів); 1 спалах 
норовірусного ентериту, захворіло 7 дітей (ЗОШ м. Одеси); 
- 1 спалах ВГА серед учнів Захарівського професійного ліцею; 
  Прогноз по захворюваності на гострі кишкові інфекції на літній період 2019 року 
несприятливий. Очікується приріст з максимальними показниками на червень-серпень 
місяці. Це обумовлено високим рівнем захворюваності населення  на гостру кишкову 
інфекцію та високим рівнем мікробної контамінації об′єктів довкілля і харчових продуктів.  
 Більшість закладів громадського харчування та торгівлі харчовими продуктами не 
зареєстровані як потужності з обігу харчових продуктів в Держпродспоживслужбі, що є 
порушенням ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів».  
  Керуючись вимогами Законів України від 06.04.2000 року № 1645-ІІІ  «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», від 24.02.94 року № 4004-ХІІ «Про санітарне та 
епідемічне благополуччя» та з метою  вжиття відповідних запобіжних заходів щодо 
збереження здоров′я людей, забезпечення стабільної епідемічної ситуації та недопущення 
епідускладнень на інфекційні хвороби, харчові отруєння, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити «Комплексний план заходів щодо запобігання епідемічним ускладненням у 
весняно-літній період в Білгород-Дністровському районі на 2019 рік»  що додається 
2. Головам виконкомів сільських рад 
2.1 Розробити та затвердити аналогічні Комплексні плани на території сільської ради 

Термін до 18.03. 2019 р. 
2.2 Заслуховувати на засіданнях виконкомів сільських рад хід виконання комплексного 
плану з прийняттям відповідних рішень. 

Термін – 2,3 квартал 2019 року. 
3. Керівникам сезонних оздоровчих дитячих закладів з цілодобовим перебуванням та 
сезонних оздоровчих закладів для дорослих: 
3.1 Забезпечити виконання Комплексного плану заходів щодо запобігання епідемічним 
ускладненням у весняно-літній період в Білгород-Дністровському районі на 2019 р. 

Термін на протязі весняно-літнього періоду. 
3.2 Вжити заходів щодо забезпечення в своїх закладах доброякісного та безпечного 
водопостачання, харчування, організувати санітарну очистку території закладів та прилеглої 
території. 

Термін: до початку та на протязі оздоровчого сезону. 
  



3.3  Укласти договори з лікувально-профілактичними закладами для надання 
організаційно-методичної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги.. 

Термін  на період функціонування закладу 
3.4 Забезпечити проведення дезінфекційних, дератизаційних та дезінсекційних заходів. 

Термін на протязі оздоровчого сезону. 
4. Головним лікарям КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня»  
Гросулу В.І., КНП «Староказацька РЛ» Боднар О.М.  
4.1 Забезпечити медичне обслуговування оздоровчих закладів згідно договорів. 

Термін червень-серпень 2019р. 
4.2 Закріпити всі сезонні оздоровчі заклади для дітей та дорослих на час їх 
функціонування за лікувально-профілактичними закладами та надавати їм  
організаційно-методичну, а в разі необхідності, амбулаторну та стаціонарну медичну 
допомогу. 

Термін - на період функціонування закладу. 
 
4.3 Підготувати інфекційне відділення та лікувальний заклад до роботи з особливо 
небезпечними та карантинними інфекціями. 

Термін до 01 червня 2019 року. 
5. Начальнику управління Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському районі 
5.1 Проводити аналіз санітарно-епідемічної ситуації на території району та доводити його 
до відома РДА з пропозиціями  щодо попередження епідемічних ускладнень. 

Термін – постійно. 
5.2  Забезпечити проведення активної санітарно-освітньої роботи серед населення щодо 
профілактики інфекційних захворювань. 

Термін – протягом року. 
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 01.03. 2019 року № 2 

 
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

заходів щодо запобігання  епідемічним ускладненням 
 у весняно-літній період в Білгород-Дністровському районі на 2019 рік 

№ 
з.п. 

Назва заходу Виконавець 

Термін 
виконанн

я 
 Організаційні заходи   
1. Розробити територіальні комплексні плани заходів 

щодо запобігання епідускладненням у весняно-літній 
період на 2019 рік.  

Голови виконкомів 
сільських рад 

До 
18.03.2019 
р. 
 

2. Створити комісії з залученням представників всіх 
причетних організацій для перевірки готовності 
рекреаційних територій, оздоровчих закладів, пляжів, 
об’єктів ресторанного господарства, дрібно-роздрібної 
мережі, торгівлі харчовими продуктами та санітарно-
побутового обслуговування на кожній 
адміністративній території 

Райдержадміністрація, 
Голови виконкомів 
сільських рад 

До 
початку 
оздоровчог
о сезону 

3. Забезпечити оперативний зв’язок та 
взаємоінформування щодо санепідситуації з усіма 
зацікавленими управліннями, відомствами та 
службами та інформування населення черех засоби 
масової інформації про заходи, які необхідно 
здійснювати для запобігання виникненню інфекційних 
хвороб. 
Проводити цілеспрямовану санітарно-роз’яснювальну 
роботу серед населення з профілактики гострих 
кишкових інфекційних захворювань та харчових 
отруєнь тощо. 

ВП «Білгород-
Дністровский 
міськрайонний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ 
України», 
райдержадміністрація, 
голови сільських рад, 
Білгород-Дністровське 
районне управління ГУ 
Держпродспоживслужби 
в Одеській області. 

Постійно 

 Охорона здоров’я   
4. Забезпечити готовність лікувально-профілактичних 

закладів району до проведення заходів по виявленню 
хворих на карантинні, особливо-небезпечні, гострі 
кишкові інфекції тощо з метою локалізації та ліквідації 
вогнищ  

Головні лікарі  
КНП «Білгород-
Дністровська ЦРЛ»,  
КНП «Староказацька 
РЛ» 

Постійно 

5. Забезпечити розгортання або перепрофілювання ліжок 
для госпіталізації хворих, залучення додаткової 
кількості медичних працівників для надання допомоги 
населенню  

Головні лікарі  
КНП «Білгород-
Дністровська ЦРЛ»,  
КНП «Староказацька 
РЛ» 

При 
необхіднос
ті 

6. Забезпечити постійну наявність не знижувального 
запасу сольових розчинів, медикаментів та 
дезінфекційних засобів на випадок епідускладнень  

Головні лікарі  
КНП «Білгород-
Дністровська ЦРЛ»,  
КНП «Староказацька 
РЛ» 

Постійно 

 Водозабезпечення   
7. Провести роботи щодо дотримання режиму зон 

санітарної охорони джерел водопостачання різної 
відомчої належності з обмеженням господарської 
діяльності в їх межах 

Керівники підприємств, 
що мають на балансі 
джерела водопостачання, 
Голови виконкомів 
сільських рад 

Постійно 

8. Забезпечити санітарно-технічний стан та експлуатацію 
об’єктів водопостачання різної відомчої належності у 
відповідності з вимогами санітарного законодавства: 

Керівники підприємств, 
що мають на балансі 
джерела водопостачання, 

Постійно  



- провести тампонаж недіючих та герметизацію гирл 
діючих свердловин і оглядових колодязів; 
- відремонтувати павільйони та запірну арматуру; 
- провести профілактичну дезінфекцію ємкостей і 
мереж; 
- забезпечити постійний виробничий лабораторний 
контроль показників безпеки та якості питної води, яка 
подається населенню; 
- створити незнижувальний запас деззасобів для 
знезараження питної води; 
- забезпечити облік і своєчасну ліквідацію аварійних 
ситуацій на спорудах і мережах водопроводу та 
каналізації та їх промивку та дезінфекцію 

Голови виконкомів 
сільських рад 

9. Провести ремонти і дезінфекцію колодязів 
громадського користування для питних потреб та 
забезпечити їх належне утримання відповідно до 
санітарних вимог. 

Голови виконкомів 
сільських рад 

Щорічно 
до 1 
травня 

10. Забезпечити моніторинг показників безпеки та якості 
води поверхневих водойм в постійних створах 
спостереження та підземних джерел водопостачання 
згідно функціональних повноважень та забезпечити 
взаємоінформування щодо результатів досліджень 

 ВП  
 «Білгород-Дністровский 
міськрайонний відділ 
лабораторних досліджень 
ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ 
України», підприємства 
госп.-питного 
водопостачання, 

Постійно 

 Благоустрій   
11 Забезпечити нормативну санітарну очистку території 

населених пунктів та місць масового перебування , 
відпочинку населення, прибережних зон, 
автомобільних шляхів та прилеглих до них територій 

Голови виконкомів 
сільських рад 

Постійно 

12 В місцях масового перебування та відпочинку 
населення створити належні умови забезпечення 
питною водою гарантованої якості, реалізації 
продуктів харчування, дотримання правил особистої 
гігієни 

Голови виконкомів 
сільських рад 

Постійно 

13 Забезпечити безаварійну ефективну роботу 
каналізаційних очисних споруд і не допускати скидів 
неочищених стічних вод у водойоми 

Керівники об’єктів, що 
надають послуги з 
водовідведення, 
райдержадміністрація, 
Голови виконкомів 
сільських рад 

постійно 

14. Визначити місця для вигулу домашніх тварин, 
заборонити їх вигул у місцях масового перебування 
населення. Активізувати  роботу по відлову бродячих 
собак. 

Голови виконкомів 
сільських рад 

Постійно 

 Безпечність та якість харчових продуктів   
15. Забезпечити роботу агропродовольчих ринків у 

відповідності з вимогами санітарного законодавства, 
законодавства про безпечність та якість харчових 
продуктів, ветеринарного законодавства 

Керівники суб’єктів 
господарювання, 
райдержадміністрація,  
голови сільських рад, 
Білгород-Дністровське 
районне управління ГУ 
Держпродспоживслужби 
в Одеській області 

Постійно  

16. Вживати дійові заходи щодо ліквідації стихійної 
торгівлі в районі. 

Білгород-Дністровський 
МВ ГУНП в Одеській 
області, Відділ 
економічного розвитку і 

Постійно  




