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Протокол № 10 
Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 07.04.2020 року 

Місце проведення: дистанційно 
 Початок засідання: 14.00 год. 
Присутні: 
Головуючий: Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
1. Про організацію протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на 
території Білгород-Дністровського району коронавірусної інфекції Covid-2019 
  Доповідач: - Завідувач сектором з питань ОР,ЦЗ та ВПО райдержадміністрації   
Лаврик М. - 3 хв. 
 
2. Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, природних 
екосистем та сільгоспугідь у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2020 року.  
  Доповідач: - Заступник начальника МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області  Чуханенко 
О. - 3 хв. 

 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

РІШЕННЯ 1 
Про організацію протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на 
території Білгород-Дністровського району коронавірусної інфекції Covid-2019 
 
 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року  
№ 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 
надзвичайної ситуації», запровадження карантину на всій території України та враховуючи 
ситуацію щодо виявлення захворювань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-СоV-2, на виконання доручення Прем’єр-міністра України 
Шмигаля Д. А. від 02 квітня 2020 р. № 14221/0/1-20, протокольного рішення Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуацій Кабінету Міністрів 
України від 02.04.2020 року та відповідно до доручення голови Одеської обласної 
адміністрації від 06.04.2020 року № 3512/01-14/1/1-20 щодо запобігання поширенню на 
території України зокрема на території Білгород-Дністровського району кароновірусу 
COVID-19 і проведення всіх запобіжних заходів по уникненню зараження населених пунктів, 
на виконання протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 03 квітня 2020 року № 9 комісія 

 



ВИРІШИЛА 
1. Виконкомам сільських рад 
1.1. забезпечити проведення санітарної обробки автомобільних доріг комунальної форми 
власності із залученням відповідної спеціалізованої техніки, подавати інформацію, 
відповідні фото і відеоматеріали та щопонеділка на постійній основі забезпечувати 
оновлення інформації за формою згідно рішення Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайної ситуацій Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 
року та відповідно до доручення голови Одеської обласної адміністрації від 06.04.2020 року 
№ 3512/01-14/1/1-20 щодо запобігання поширенню на території України зокрема на території 
Білгород-Дністровського району кароновірусу COVID-19 і проведення всіх запобіжних 
заходів по уникненню зараження населених пунктів. 

термін до 08.04.2020 року. 
1.2. Передбачити фінансування робіт з санітарної обробки автомобільних доріг 
комунальної форми власності в населених пунктах району 
1.3. Організувати закупівлю дезінфекційних засобів у достатньої кількості. 
1.4. Організувати доставку з віддалених сіл громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, до банкоматів та банківських установ для отримання різних видів 
допомоги, у тому числі пенсій. 
2. Закладам охорони здоров’я, районній раді  
2.1. Розробити спільний план дій щодо взаємодії закладів охорони здоров’я м. Білгород-
Дністровський та Білгород-Дністровського району, з метою запобігання виникнення та 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» 
2.2. Забезпечити лікування хворих мешканців міста і району на гострі соматичні 
захворювання та інфекційні (окрім COVID-2019) на базі районних закладів охорони 
здоров’я. 
2.4. Вирішити питання щодо створення бази даних резерву медичних працівників району, 
що можуть бути задіяні під час лікування хворих на коронавірусну інфекцію КНП «Білгород-
Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради» (дана 
база повинна оновлюватись 1 раз на 3 дні). 
2.5. Організувати переведення Білгород-Дністровської станції екстреної медичної 
допомоги з території міської лікарні на територію КНП «Білгород-Дністровська ЦРЛ» 
Білгород-Дністровської райради». 
2.6. Організувати роботу мобільних медичних бригад з проведення заборів зразків 
біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу на базі КНП 
«Білгород-Дністровська ЦРЛ» Білгород-Дністровської райради». Згідно з наказом МОЗ від 
№ 722 Надати до комісії на затвердження склад бригад, план їх комплектування, 
функціональні обов’язки, табель матеріального забезпечення. 
2.7. КНП «Білгород-Дністровська ЦРЛ» Білгород-Дністровської райради» виділити 
автомобіль для перевезення зразків до Обласного лабораторного центру  
2.8. Визначити маршрут руху для доставляння зразків Білгород-Дністровський – Молога – 
М-15 «Одеса - Рені» - Одеса. 
2.9. Організувати подання заявок на виїзд бригад до 11.00  
2.10. Визначити відповідальним за збір, обробку та надання до Регіонального штабу з 
ліквідації надзвичайної ситуації інформацію щодо кількості осіб, що захворіли на 
пневмонію, ГРЗ, грип, коронавірус та летальних випадків по кожній з цих категорій 
(узагальнену з 01.01.2020 до 03.04.2020), у подальшому щоденно до 09.00 за запропонованою 
формою на адресу: Shtabcorona.dsns@ukr.net. Вітрука Є.А. спеціаліста з питань оборонної 
роботи та цивільного захисту КНП «Центральна районна лікарня». 
2.11. Підготувати розрахунки потреби матеріальних засобів і ресурсівдля складання заявок 

до обласного резервного фонду та матеріального резерву 
Термін до 09.04.2020 року 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури енергетики та захисту довкілля підготувати заявку щодо додаткового 



фінансування заходів з ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» до 
обласної державної адміністрації згідно вимог постанови кабінету міністрів України  

4. ТОВ «АТП 15107» 
4.1. Виділяти автомобільний спеціалізований транспорт для від КПП «Старокозаче» до 
місць обсервації за заявками медико-санітарного посту на КПП Старокозаче. 

Термін : починаючи з 08.04.2020 року  
4.2. В разі необхідності укласти відповідний договір з управлінням транспортно-
комунікаційної інфраструктури Одеської облдержадміністрації 

5. 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України спільно с Білгород-Дністровским РУ ГУ 
Держпродспоживслужби Украхни в Одеській області 
4.1. Надати допомогу сільським радам консультативно та технікою для проведення 
санітарної обробки автомобільних доріг комунальної форми власності в населених пунктах 
району. 
4.2. Надавати спеціальну техніку для проведення санітарної обробки автомобільних доріг 
комунальної форми власності в населених пунктах району за заявою сільських рад. 

РІШЕННЯ 2 
Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, природних 

екосистем та сільгоспугідь у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2020 року 
 Протягом І кварталу 2020 року загалом в Білгород-Дністровському районі сталось 114 
пожеж. Вогнем знищено та пошкоджено 33 будівлі і споруди різного призначення та 6 
одиниць техніки. На пожежах було виявлено 3 загиблих, травмовано на пожежах 2 осіб. 
Причинами загибелі та травмування людей на пожежах були – необережність під час 
паління, несправність опалювальних печей (приладів) та електромереж, а також 
необережність у поводженні з вогнем. Прямі збитки завдані пожежами склали 1 556 600 грн., 
побічні збитки склали 10 614 900 грн. Оперативно-рятувальною службою Білгород-
Дністровського району було врятовано на пожежах матеріальних цінностей на суму понад 
9 000 000 грн.  
 Основними причинами виникнення пожеж були: занесення джерела запалювання із зовні; 
аварійний режим роботи електричного обладнання (коротке замкнення електричної мережі); 
порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення; необережність 
під час паління. Більше половини пожеж стались з необережності у поводженні з вогнем . 
 Значимість проблеми боротьби з пожежами більше загострюється в пожежо-небезпечний 
весняно-літній період, під час якого збільшується площа сухої рослинності. Так з 114 пожеж, 
які стались протягом кварталу поточного року 60% - 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 її обговорення, з метою недопущення 
виникнення пожеж у весняно-літній пожежо-небезпечний період 2020 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 2020 
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 2020 року та загибелі людей на них, під особистий підпис 
особи, яку інструктували. 

Термін: до 01.05.2020 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 15.05.2020 року 

2.3. Провести роз’яснювальну роботу серед мешканців, які обробляють земельні 
ділянки, що розташовані на підвідомчої території щодо заборони спалювання післяжнивних 
залишків, стерні. 

Термін: до 01.06.2020 року 
3. Відділу освіти 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. Керівники закладів охорони здоров’я району 
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 (оновити) в закладах соціального захисту протипожежні куточки, стенди з 
наглядною агітацією щодо попередження пожеж. 

Термін до 15.05.2020 року 
5. Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області 
5.1. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки, у тому числі із залученням засобів масової інформації. 
5.2. 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. 
5.3. 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  
5.4. 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. 

Термін: до 15.05.2020 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  
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 пожежно-небезпечного періоду 
 та хлібозбиральної кампанії 2020 року 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії. 
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Комплексний план 
дій Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та органів місцевого 

самоврядування щодо захисту населених пунктів, природних екосистем та сільгоспугідь 
у весняно-літній пожежно-безпечний період 2020 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 
підрозділів ДСНС України в Одеській 
області. 

сільгосп-підприємства району,  
Білгород-Дністровський МРВ 
ГУ ДСНС України в Одеській 
області. 

01.05.2020 р. 

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

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. 

виконкоми сільських рад,  
Білгород-Дністровський ВП 
ГУ НП 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,  
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, 

До 
15.05.2020р. 



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,  

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 
01.06.2020р. 

 


