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Протокол № 1 
чергового засідання комісії  з питань ТЕБ та НС 

 
 23 січня 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 12 членів комісії 

 
ПОРЯДОРК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
1. Про заходи щодо попередження розповсюдження захворюваності на кір на території 

району  

Доповідач: Головний лікар ЦРЛ Гросул В.І.  – 3 хв. 

 

2. Про затвердження плану основних заходів щодо профілактики та боротьби з 

африканською чумою свиней на території Білгород-Дністровського району на 2019 

рік. 

Доповідач: Начальник управління держпродспоживслужби  в Білгород-Дністровському 

районі Головченко П.І., – 3 хв. 

 

3. Про затвердження переліку хімічно-небезпечних об’єктів району 

Доповідач: Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій районної державної 

адміністрації Лаврик М.А. – 3 хв. 

 

4. Про затвердження переліку постів радіаційного і хімічного спостереження, 

диспетчерських служб та розрахунково-аналітичних груп на території району 

Доповідач: Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

районної державної адміністрації Лаврик М.А. – 3 хв.  

 

5. Про затвердження плану роботи комісії на 2019 рік 

Доповідач. Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

районної державної адміністрації – Лаврик М.А. - 3 хв. 

 



РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

РІШЕННЯ № 1 
Про заходи щодо попередження розповсюдження захворюваності на кір на території 
району  

 
Інформував: Головний лікар ЦРЛ Гросул В.І 
 Єдиний ефективний захист від кору це вакцинація, проте у 2018 році в своєчасно 
отримали першу дозу щеплення проти кору, паротиту, краснухи (далі-КПК) 84% дітей, дві 
дози КПК своєчасно отримали - 85% та в рамках посиленої імунізації частка дітей, які 
отримали пропущену першу дозу КПК становить 68%, частка дітей, які отримали 
пропущені дві дози КПК, становить лише 71%. В цілому в області за обсягами 2018 року 
залишились без щеплень 20 967 дітей. 
 Наявність не захищених від інфекції людей та початок навчального процесу у 
дитячих навчальних закладах (закладах освіти) спричиняє великий ризик масового 
поширення інфекції. 
 Враховуючи викладене, на виконання ст. 12, 15 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», з метою локалізації спалаху кору серед 
населення області, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Головам виконкомів сільських рад: 
1.1. Взяти під особистий контроль питання імунопрофілактики проти кору на 
підконтрольних територіях та забезпечити моніторинг росту охоплення щепленнями, 
особливо дітей, старших 2-х та 7-ми років. 

Негайно 
2. Закладам охорони здоров’я району, відділу освіти і науки райдержадміністрації 
розробити алгоритм дій закладів освіти та охорони здоров’я, для вирішення питань 
відвідування дитячих навчальних закладів дітьми, які не отримали профілактичних 
щеплень згідно з календарем щеплень. 
3. Відділу освіти і науки райдержадміністрації: 
3.1. Посилити санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режими в навчально-
виховних закладах (вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів, 
провітрювання тощо). 

Постійно. 
3.2. Проводити систематичну роботу з педагогічним персоналом щодо контролю за 
станом здоров’я дітей та порядку дій у разі виявлення ознак захворювання на кір. 

Терміново. 
3.3. Забезпечити максимальну ізоляцію всіх груп дитячих дошкільних навчальних 
закладів для запобігання та при виявленні підозри у дитини захворювання на кір 
проводити термінову ізоляцію дитини з інформуванням батьків та лікувальних закладів, 
де перебуває на обліку захворіла дитина. 

Постійно 
4. Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я 
райдержадміністрації: 
4.1. Забезпечити проведення постійного моніторингу ходу імунізації населення проти 
кору. 

Постійно 
4.2. Зобов’язати керівників лікувально-профілактичних закладів забезпечити якісний 
збір епіданамнезу, госпіталізацію дітей в діагностичні відділення та палати до 
встановлення діагнозу, посилити санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режими в 
підпорядкованих закладах з метою недопущення внутрішньо лікарняного 
розповсюдження кору. 

Постійно 



РІШЕННЯ № 2 
 

Про затвердження плану основних заходів щодо профілактики та боротьби з 
африканською чумою свиней на території Білгород-Дністровського району  
на 2019 рік. 
Інформував: В.о. Начальника управління держпродспоживслужби в Білгород-
Дністровському районі Головченко П.І., 
 
 Заслухав інформацію Голвченко П.І. стосовно розповсюдження африканської чуми 
свиней в Україні та суміжних державах, з метою мінімізації наслідків у разі її виникнення 
на території району комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити План основних заходів щодо профілактики та боротьби з африканською 
чумою свиней на території Білгород-Дністровського району на 2019 рік що додається. 
2. Керівникам сільгосппідприємств:  
2.1. негайно повідомляти про виниклу підозру щодо захворювання на АЧС; 
2.2. організувати проведення комплексу заходів щодо недопущення захворювання на 
АЧС; 
2.3. Спланувати виділення необхідної техніки, дезінфекційних машини, засобів, 
автотранспорту, бульдозерів, екскаваторів та інші технічних засобів для проведення робіт 
з ліквідації вогнища АЧС в разі його виникнення; 
 
3. Управлінню Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському районі 
3.1. Розглянути епізоотичну ситуацію, щодо АЧС в кожному господарстві, фермі, дворі 
3.2. Поновити плани заходів з профілактики АЧС в господарствах усіх форм власності 
району. 
3.3. Забезпечити контроль та нагляд за виконанням комплексу ветеринарно-санітарних, 
організаційно-господарських, карантинних та інших вимог «Інструкції щодо 
профілактики та ліквідації АЧС» в господарствах усіх форм власності району. 
3.4. Виходячи з епізоотичної ситуації періодично заслуховувати на Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації хід 
виконання профілактичних заходів щодо профілактики АЧС в районі. 
3.5. Провести районний семінар-навчання з питань освоєння методів діагностики та 
здійснення заходів щодо поліпшення ефективності боротьби і профілактики з АЧС. 
3.6. Забезпечити потребу господарств району в деззасобах для проведення дезінфекції 
тваринницьких приміщень і території ферм. 
 
4.  Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови районної державної 
адміцністрації 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням №2 протоколу засідання комісії  
з питань ТЕБ та НС 
районної державної адміністрації  
протокол від 23 січня 2019 року № 1 

ПЛАН 

ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З АФРИКАНСЬКОЮ ЧУМОЮ СВИНЕЙ  НА ТЕРИТОРІЇ 

БІЛГОРОД - ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК 
№ 
п/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Організаційні заходи 

1.1. 

Розглянути епізоотичну ситуацію, щодо АЧС в кожному господарстві, 
фермі, дворі Терміново 

до 10.02.19. 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород- Дністровському районі (контроль) 
Білгород-Дністровська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини 

1.2. 

Поновити плани заходів з профілактики АЧС в господарствах усіх 
форм власності району. 

до 10.03.19. 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі (контроль) 
Білгород-Дністровська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини 
 

1.3. 

Забезпечити контроль та нагляд за виконанням комплексу 
ветеринарно-санітарних, організаційно-господарських, карантинних та 
інших вимог «Інструкції щодо профілактики та ліквідації АЧС» в 
господарствах усіх форм власності району. 
 

Постійно 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі 

1.4. 

Виходячи з епізоотичної ситуації періодично заслуховувати на 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній 
державній адміністрації хід виконання профілактичних заходів щодо 
профілактики АЧС в районі. 
 

Постійно 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі (контроль) 

1.5. 

Провести районний семінари-навчання з питань освоєння методів 
діагностики та здійснення заходів щодо поліпшення ефективності 
боротьби і профілактики з АЧС. 

Щоквартально 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі 
Білгород-Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини 
Районна державна лабораторія ветеринарної 
медицини у Білгород-Дністровському 
районі. 



1.6. 

Забезпечити потребу господарств району в деззасобах для проведення 
дезінфекції тваринницьких приміщень і території ферм. 

Постійно 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі 
Білгород-Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини 
Керівники та спеціалісти господарств 

1.9. 

Постійне керівництво і контроль за виконанням заходів з профілактики 
АЧС в господарствах усіх форм власності 

Постійно 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі 
Білгород-Дністровська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини 

2. Заходи при підозрі на захворювання свиней африканською чумою 

2.1. 

негайно повідомити про виниклу підозру, в.о. начальника Управління 
Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському районі і до 
прибуття представників у господарство (населений пункт) разом із 
власником тварин виконати такі заходи:  

До 2-х годин 
від надходження 

повідомлення 

Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини господарств. 

2.2. 
ізолювати хворих і підозрілих на захворювання свиней у тому самому 
приміщенні, у якому вони перебували; 

Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

2.3. 
припинити забій і реалізацію тварин усіх видів (включаючи птицю) і 
продуктів їхнього забою (м'яса, сала, шкіри, шерсті, пір'я тощо); 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі,  
Органи місцевого самоврядування 

2.4. 

заборонити виїзд з населеного пункту, господарства (ферми), де 
виявлене захворювання, і в'їзд на їхню територію будь-якого виду 
транспорту, вихід обслуговуючого персоналу з ферми (з господарства) 
без відповідної санітарної обробки, а також вивіз за територію 
господарства (ферми) продуктів і сировини тваринного походження, 
кормів і інших вантажів. 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі,  
Органи місцевого самоврядування 

2.5. 

негайно повідомити про підозру на захворювання свиней АЧС та вжиті 
заходи, голову районної державної адміністрації, ГУ 
Держпродспоживслужби в Одеській області та спеціалістів 
ветеринарної служби сусідніх районів для прийняття відповідних 
заходів; 

негайно після 
одержання  

повідомлення про 
підозру на 

захворювання 
АЧС 

В.о. начальника Управління 
Держпродспоживслужби в  
Білгород-Дністровському районі 

2.6. 

з'ясувати епізоотичну ситуацію, джерело і шляхи можливого занесення 
збудника хвороби,визначити межі підозрюваного епізоотичного 
осередку і вжити заходів щодо недопущення поширення збудника 
хвороби за його межі; 
 

До 2-х годин від 
надходження 
повідомлення 

В.о. начальника Управління 
Держпродспоживслужби в  
Білгород-Дністровському районі 



2.7. 

розробити і внести на розгляд місцевої державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії план заходів щодо недопущення поширення 
збудника хвороби за межі епізоотичного осередку.  
 

В.о. начальника Управління 
Держпродспоживслужби в  
Білгород-Дністровському районі 

2.8. 

організувати уточнення діагнозу, ретельне епізоотичне обстеження, 
клінічне спостереження за тваринами, відбор патологічного матеріалу 
для лабораторних досліджень,.  

Управління Держпродспоживслужби в 
 Білгород - Дністровському районі  
Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини. 
Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

2.9. 
організувати проведення комплексу заходів щодо попередження 
поширення і ліквідації захворювання 

 

Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі  
Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини. 
керівники господарств, 
ДНПК 
Органи місцевого самоврядування 

3. Заходи щодо ліквідації АЧС 
3.1. Організаційні заходи 

3.1.1 
оголошення господарства (ферми), населеного пункту, району (у 
залежності від епізоотичної обстановки) неблагополучними щодо АЧС 
і встановлення в них карантину,  

Протягом доби 
від надходження  

позитивного 
результату 
експертизи 

Державна надзвичайна протиепізоотична 
комісія при Білгород–Дністровській 
райдержадміністрації 
 
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі 

3.1.2. 
визначення межі епізоотичного осередку, першої і другої загрозливих 
зон і організації в них загальних протиепізоотичних заходів та  

3.2. Створення підрозділів: 

3.2.1. 
охоронно-карантинний - із завданням забезпечення локалізації 
вогнища інфекції, виконання карантинних заходів до недопущення 
розповсюдження захворювання;  

Протягом доби 
від надходження  

позитивного 
результату 
експертизи 

Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини. 
Білгород – Дністровський відділ поліції ГУ 
національної поліції в Одеській області 
Білгород – Дністровський 2 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України в Одеській області.   

3.2.2. 

епізоотичний - для проведення обстеження епізоотичних вогнищ та 
інфікованих об'єктів, аналізу епізоотичної ситуації, розробки і 
контролю здійснення заходів до ліквідації хвороби; діагностичний -  
відбір патологічного матеріалу та доставку його в ОФ ДНДІЛДВСЕ. 
осередку. 

 Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини. 



3.3. Заходи в епізоотичному осередку 

3.3.1. 

Заборона у господарствах, населених пунктах, де введено карантин:  
1. ввезення на їх територію та вивезення за її межі тварин усіх видів, у 
тому числі птиці,  
2. продуктів і сировини тваринного походження; вивезення з їх  
території продуктів рослинництва, кормів, інших вантажів  
3.  вхід на неблагополучну свинарську ферму (у господарство) 
сторонніх осіб, в'їзд транспорту,  
4. перегрупування свинопоголів'я господарств тощо;  
5. торгівлю тваринами і продуктами  тваринного походження на 
ринках та інших місцях (у господарствах, населених пунктах), 
проведення сільськогосподарських ярмарків, виставок (аукціонів) та 
суспільних заходів, лікування даного захворювання. 

Під час 
карантинних 

обмежень 

Державна надзвичайна протиепізоотична 
комісія при Білгород-Дністровській 
райдержадміністрації. 
органи місцевого самоврядування 

3.3.2. Встановлення порядку переміщення людей та приміського 
пасажирського транспорту через карантинну територію  

Державна надзвичайна протиепізоотична 
комісія при Білгород-Дністровській 
райдержадміністрації. 
органи місцевого самоврядування 

3.3.3. організація перепису та обліку усього свинопоголів'я в загрозливих 
зонах; 

Протягом 3 діб 

Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини, 
Керівники підприємств,  
органи місцевого самоврядування,  
Білгород – Дністровський відділ поліції ГУ 
національної поліції в Одеській області 

3.3.4. 
виділення необхідної техніки, дезінфекційні машини, засоби, 
автотранспорт, бульдозери, скрепери та інші технічні засоби для 
проведення земляних та інших робіт;  

протягом доби 
Керівники підприємств,  
органи місцевого самоврядування 

3.3.5. 
визначення м'ясопереробних підприємств для забою і переробки 
свиней із загрозливих зон, а також джерела фінансування закупки 
тварин у населення; 

заздалегідь 

Державна надзвичайна протиепізоотична 
комісія при Білгород-Дністровській 
райдержадміністрації, 
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі 

3.3.6. 

регулювання чисельності собак, котів, свійських птахів та диких 
тварин (мишоподібні гризуни, перелітні птахи тощо) на території, де 
введений карантин, 
 

 

Керівники підприємств,  
органи місцевого самоврядування  
Білгород-Дністровське УТМР, Білгород – 
Дністровський відділ поліції ГУ 
національної поліції в Одеській області 
 



3.3.7. 

Спалювання трупів вбитих і загиблих свиней, гризунів, птахів та інших 
тварин, а також дерев'яного матеріалу, гною,  залишків  кормів, тари та 
інвентар, будь-яку рослинність (траву, кущі тощо), що довкола 
приміщень ферми 

 

Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
Керівники підприємств,  
органи місцевого самоврядування 
Білгород – Дністровський 2 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України в Одеській області. 

3.4. Заходи в першій зоні високого ступеня ризику занесення інфекції - територія, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем 
на відстань 10-20 км. 

3.4.1. 
заборонити торгівлю м'ясом та іншими продуктами тваринництва на 
ринках; проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів 

 
Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія 
органи місцевого самоврядування 

3.4.2. 

Розгорнути спеціальні ветеринарно-карантинні підрозділи та 
контрольні пости НП на всіх дорогах, що ведуть у територіальний 
простір району для контролю за дотриманням карантинних заходів  
організувати загони  

 

Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія 
Білгород – Дністровський відділ поліції ГУ 
національної поліції в Одеській області 
Дністровському районі 

3.4.3. 

Обов'язково проводити забій свиней, які утримуються в господарствах 
усіх форм власності на переробному підприємстві, визначеному   
Державним департаментом ветеринарної медицини виключно для 
виготовлення варених виробів; 

 

Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія  
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі 
Керівники господарств 

3.4.4. 
організація заходів щодо знищення диких свиней, хижих тварин, 
перелітної птиці,  гризунів 

 УТМР району. 

3.5. Заходи у другій загрозливій зоні - територія, глибиною до 150 км що оточує зону епізоотичного вогнища 
3.5.1. облік та імунізація всього поголів'я свиней, у господарствах всіх форм  

власності  проти класичної чуми свиней 

Під час 
карантинних 
обмежень 

Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія 
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі, 
Білгород – Дністровська районна державна 
лікарня  ветеринарної медицини. 
Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини господарств 

3.5.2. заборонити торгівлю свининою й іншими продуктами свинарства на 
ринках; 

Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія 
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі 
 



3.5.3. знищення  гризунів  на  фермах  та подвір'ях громадян, знищення 
безпритульних собак; 

Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

3.5.4. організація переміщення всіх сільськогосподарських тварин,  
розміщених в обох зонах 

Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини господарств з 
дозволу фахівців Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі. 

3.5.5. проведення обов'язкового щеплення всього свинопоголів'я проти 
класичної чуми свиней. 

протягом тижня 
Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини господарств  

4. Заходи по недопущенню поширення АЧС при виникнення АЧС у найближчих регіонах 

4.1. Організація обліку усіх свиней в господарствах району всіх категорій, протягом тижня 
Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств  

4.2. 
письмово попередження керівників господарств і власників тварин про 
заборону продажу, переміщення, випускання з приміщень і 
самовільного забою свиней. 

протягом доби 

Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія 
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі 

4.3. 
організація закупівлі у населення всіх свиней і разом з тваринами 
господарств на найближчому забійному пункті. 

протягом тижня 

Державна надзвичайна протиепізоотична  
комісія 
Управління Держпродспоживслужби в 
Білгород - Дністровському районі 

4.4. 
організація перевезення тварин у спеціально обладнаному 
автомобільному транспорті 

протягом доби 
Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

4.5. 
Проведення механічного очищення та  дезінфекції транспорту після 
перевезення свиней на спеціально відведених  майданчиках. 

Під час 
карантинних 

обмежень 

Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

4.6. Перевести усіх свиней на закритий режим утримання 
Під час 

карантинних 
обмежень 

Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

4.7. відстріл та знищення диких свиней і бродячих тварин. 
При потребі під 
час карантинних 

обмежень 

УТМР району. 
 

4.8. провести облік усього свинопоголів'я потягом тижня  
Керівники господарств та спеціалісти 
ветеринарної медицини  господарств 

4.9. 
Заборонити торгівлю на ринках свиньми та продуктами їх забою, 
відділенням зв'язку - приймати посилки від громадян з продуктами та 
сировиною тваринного походження. 

негайно під час 
карантинних 

обмежень 
 

 



РІШЕННЯ № 3 
Про затвердження переліку хімічно-небезпечних об’єктів району 

Інформував: Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій районної державної 

адміністрації Лаврик М.А. – 3 хв. 

 Заслухав інформацію головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій 
Лаврика М.А. керуючись ст. 19 Кодексу Цивільного захисту України, з метою 
удосконалення захисту населення у разі аварії на хімічно-небезпечних об’єктів, яки 
розташовані на території району комісія 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити перелік хімічно-небезпечних об’єктів району що додається. 
2. Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області (Зубков С.І.). 
2.1.Ретельно вивчити стан хімічно-небезпечних об’єктів на території району, 

організувати позапланові перевірки. 
Термін до 20.12.2019 р. 

2.2.Відкоригувати існуючи плани реагування на аварійну ситуацію з викидом ХНР на 
території району. Плани реагування на хімічно-небезпечних об’єктах погодити з 
райдержадміністрацією.  

Термін до 20.02.2019 р. 
2.3.Спланувати проведення протягом 2019 – 2020 років року тактико-спеціальних 

навчань на хімічно-небезпечних об’єктах із залученням комісії, евакуаційних 
комісій району, об’єктів та органів місцевого самоврядування, сил та засобів 
спеціалізованих служб цивільного захисту і органів місцевого самоврядування. 
План проведення надати на затвердження голові районної державної адміністрації  

Термін до 20.02.2019 р. 
 

3. Керівникам хімічно-небезпечних об’єктів 
3.1.Уточнити ПЛАСи за рівнем «В». Уточнення погодити з районною державною 

адміністрацією 
Термін до 20.03.2019 р. 

3.2.Розробити та погодити з головою комісії плани-графіки забезпечення населення, 
що потрапляє до зони можливого хімічного ураження, засобами індивідуального 
захисту 

Термін до 20.12.2019 р. 
4. Головам виконкомів Старокозацької, Маякської і Шабівської сільських рад 
4.1.Відкоригувати плани евакуації населення із зон можливого хімічного ураження. 

Термін до 20.02.2019 р. 
4.2.Уточнити перелік підприємств, установ та організацій, що потрапляють до зони 

можливого хімічного ураження. Уточнений перелік надати до комісії 
Термін до 20.12.2019 р. 

4.3.Обов’язати керівників цих підприємств забезпечити власний персонал засобами 
індивідуального захисту органів дихання. 

5. Сектору з питань надзвичайних ситуації та оборонної роботи 
5.1.Надати затверджений перелік до Департаменту з питань цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної 
державної адміністрації. 

Термін до 26.12.2019 р. 
 

6. Контроль за виконання рішення покласти на голову комісії 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням  комісії з питань ТЕБ та НС № 3 
протокол від 23 січня 2019 року № 1 

 
ПЕРЕЛІК 

хімічно-небезпечних об’єктів Білгород-Дністровського району 

№ 
з/п 

Найменування ХНО. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ТОВ „Старокозацький сир” 
с. Старокозаче 
приватна власність 
х-5137700,95 
y – 6268149.7 

589 123 12 4 - задовільні - - 2 3,5 - - 1,56 3,85 89 70 

2 Рибопереробний комплекс 
ПАТ «Одеський консервний 
завод» 
56 км автодороги Одеса-Рені 
приватна власність  
х—5142781.3 
y – 6276086.7 

25 12 1 4 - задовільні - - 3 3,5 - - 1,56 3,85 76 75 

3 ГРС «Білгород-Дністровський» 
Одеське управління 
магістральних газопроводів 
х—5118175.42 
y – 6295908.9 

8216 464 232 4 - задовільні - - - - 0,5 1,7
8 

2,558 10,2
7 

2 100 



РІШЕННЯ № 4 
Про затвердження переліку постів радіаційного і хімічного спостереження, 

диспетчерських служб та розрахунково-аналітичних груп на території району 

Інформував: Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 
районної державної адміністрації Лаврик М.А. – 3 хв.  

 
 Заслухав інформацію завідувача сектором з питань надзвичайних ситуацій та 
оборонної роботи райдержадміністрації  Лаврика М.А., відповідно до п. 5.1. наказу МНС 
України від 06.08.2002 року № 186 «Про введення в дію методики спостережень щодо 
оцінки радіаційної та хімічної обстановки», на виконання рішення комісії з питань 
техногенно-екологичної безпеки та надзвичайних ситуації Одеської обласної державної 
адміністрації від 28.01.2019  року № 1 «Про затвердження переліків розрахунково-
аналітичних груп (РАГ), постів радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС), 
диспетчерських служб для здійснення постійного радіаційного та хімічного 
спостереження на території Одеської області», з метою забезпечення належного збирання 
та обробки інформації щодо радіаційного та хімічного стану в режимах підвищеної 
готовності та діяльності в надзвичайних ситуаціях, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити: 

-  розрахунково-аналітичну групу (РАГ) районної державної адміністрації що 
додається,  

- Перелік постів радіаційно-хімічного спостереження (ПРХС), які створені на 
території району що додається 

- Перелік диспетчерських служб району що додається. 
2. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи районної державної 
адміністрації (Лаврик М.А.) 
Уточнити положення про РАГ та функціональні обов’язки спеціалістів, що залучаються 
до складу РАГ  

Термін: до 20.12.2019 року 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 23 січня 2019 року № 1 

 
ПЕРЕЛІК 

розрахунково-аналітичних груп (РАГ) 

№ 
з/п Місце створення РАГ Адреса  

Кількість 
спеціалістів 

14р Білгород-Дністровська районна державна 
адміністрація 

67700 м. Б-Дністровський, 
вул. Грецька, 24 
тел. 0249-2-53-66 

3 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 23 січня 2019 року № 1 

 
ПЕРЕЛІК 

постів радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС), 
які створені на території Одеської області 

 
№  
з/п 

На базі якого об'єкту створені ПРХС  Адреса місця розташування 
Кількість 

спеціалістів 

21п ДПРЧ-16 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України 
в Одеській області 

 м. Білгород-Дністровський,  
вул. Незалежності, 33 г 

9 

34п ТОВ “Старокозацький сирцех” 67730 с. Староказачє, 
вул. Пушкіна, 26 

2 

35п Рибопереробний комплекс  
ПРАТ "Виробниче обєднання "Одеський 
консервний завод" 

Б-Дністровський р-н,  
56 км траси "Одеса-Рені" 

3 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 23 січня 2019 року № 1 

 
ПЕРЕЛІК 

диспетчерських служб для здійснення постійного радіаційного та хімічного 
спостереження на території району 

№  
з/п 

Об'єкт на базі якого створена 
диспетчерська служба 

Адреса 

34д ТОВ “Старокозацький сирцех” с. Старокозачє, вул. Пушкіна, 26  
тел. (0249) 6-08-67 

35д Рибопереробний комплекс  
ПРАТ «Виробниче об’єднання 
«Одеській консервний завод» 

Б-Дністровський р-н, 56 км. Траси М-15 
«Одеса-Рені» 
тел. (0249) 5-81-43 

 
 
 
 
 
 

 
 



РІШЕННЯ № 5 
 

Про затвердження плану роботи комісії на 2019 рік 

Інформував. Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

районної державної адміністрації – Лаврик М.А. - 3 хв. 

Довів підсумки роботи комісії у 2018 році і основні заходи роботи комісії з питань 
ТЕБ та НС району, та питання що плануються до розгляду на чергових засіданнях в 2019 
році. 

Проведено 8 засідань комісії з низ 6 чергових і 2 позачергових. 
На засідання розглянуто 16 питань. 
План роботи комісії на 2018 рік виконано. 

 
Комісія вирішила: 

1. Затвердити план роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на 2019 
рік, що додається  
 
 
 
Голова комісії                                                                                                      С.П. Ільченко 
 
Секретар комісії                                                                                                   М.А. Лаврик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань  
техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій № 5 
протокол від 23січня 2019 року № 1 

 
ПЛАН 

роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на 2019 рік 

 

№ 
з/п 

Питання для розгляду 
на засіданнях комісії 

Строк 
проведення 

Готують матеріали 
Дата 

подання 
матеріалів 

Доповідач, 
співдоповідач 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Про заходи щодо попередження розповсюдження 
захворюваності на кір на території району 

січень 
Головний лікар ЦРБ 

12.01.2019 Гросул В.І. 

2. 

Про затвердження плану основних заходів щодо 
профілактики та боротьби з африканською чумою 
свиней на території Білгород-Дністровського 
району на 2019 рік. 

січень 

управління держпродспожив 
служби в Білгород-Дністровському 
районі 12.01.2019 Головченко П.І 

3. 
Про затвердження переліку хімічно-небезпечних 
об’єктів району 

січень 
сектор з питань НС та ОР районної 
державної адміністрації 12.01.2019 Лаврик М.А.  

4. 
Про затвердження переліку постів радіаційного і 
хімічного спостереження, диспетчерських служб та 
розрахунково-аналітичних груп на території району 

січень 
сектор з питань НС та ОР районної 
державної адміністрації 12.01.2019 Лаврик М.А.  

5. Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
безаварійного пропуску льодоходу, повені та 
дощових паводків у весняно-літній період 2019 
року 

Лютий Білгород-Дністровське УВГ 11 лютого Бурлак Б.І. 

6. Про стан підготовки місць масового відпочинку на 
воді відповідно до Правил охорони життя людей на 
водних об'єктах України, затверджених наказом 
МВС України від 10.04.2017 № 301 

лютий Білгород-Дністровський МРВ 
ГУ ДСНС України в Одеській 
області. 

10 лютого Зубков С.І. 
 

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

Березень Білгород-Дністровський МРВ 
ГУ ДСНС України в Одеській 
області; 
Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 

11 березня Зубков С.І. 
Тіманкін М.С. 



8. Про забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення у весняно-літній період  
2019 року та стан поводження з побутовими 
відходами. 

Квітень Білгород-Дністровське РУ ГУ 
Держпродспожив-служби в 
Одеській області 

10 квітня Головченко 
П.І. 

9. Про стан виконання впровадження систем 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єктах 
підвищеної небезпеки, розташованих на території 
району 

Квітень Білгород-Дністровський МРВГУ 
ДСНС України в Одеській 
області 
Потенційно небезпечні об’єкти 

10 квітня Зубков С.І. 
Керівники 
потенційно-
небезпечних 
об’єктів 

10. Про стан проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту району 

Липень сектор з питань НС та ОР районної 
державної адміністрації; 
Сільські голови; 
Відділ освіти 
райдержадміністрації 

9липня Лаврик М.А. 
 

11. Про забезпечення протипожежного захисту 
закладів освіти у новому навчальному році. 

Липень Білгород-Дністровський МРВ 
ГУ ДСНС України в Одеській 
області 
Відділ освіти 
райдержадміністрації 

9 липня Зубков С.І. 
Мунтян Т. 
 

12. Про стан утворення підрозділів місцевої пожежної 
охорони. 

Жовтень Білгород-Дністровський МРВ 
ГУ ДСНС України в Одеській 
області 
Сільськи голови 
Голови ОТГ 

10 жовтня Зубков С.І. 
 

13. Про стан готовності об’єктів комунального, 
паливно-енергетичного та дорожнього 
господарства області до роботи в осінньо-зимових 
умовах  
2019-2020 років 

Жовтень Відділ розвитку інфраструктури 
та житлово-комунального 
господарства 
райдержадміністрації. 
Ремонтна дільница 
Овідіопольського ДЕУ ДП 
«Одесаоблавтодор» 

10 жовтня Добрева Г.В. 
Шерстюк П.П. 

14. Про затвердження плану роботи комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій районної державної адміністрації на 2020 
рік 

Грудень сектор з питань НС та ОР районної 
державної адміністрації 

10 грудня Лаврик М.А. 

 
 


