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Протокол № 8 

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС 
 

18 червня 2021 року                                                                    м. Білгород-Дністровський 
 

Місце проведення: дистанційно 
Початок засідання: 14.00 год. 

Присутні: 
Головуючий: ДОМЧИНСЬКА Т. – заступник голови комісії  
На засіданні були присутні 14 членів комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
1. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у літній 

період 2021 року. 
Доповідач: – Начальник Білгород-Дністровського міжрайонного відділу 

Держпродспоживслужби України в Одеській області Сьомік В.П.- 5 хв. 
Співдоповідач: - Головний спеціаліст сектору житлово-комунального господарства та 

інфраструктури відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-
комунального господарства районної державної адміністрації Руденко С. С. – 3 хв. 

 

2. Про стан протипожежного захисту об’єктів літнього відпочинку. 
Доповідач: Начальник Білгород-Дністровського міськрайонного відділу ГУ ДСНС 

України в Одеській області Зубков С.І. – 3 хв. 
 
3. Про заходи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Одеської 

області щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в 
умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки. 

Доповідач: Начальник відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації Лаврик М.А.– 3 хв.  

РІШЕННЯ № 1 
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району у 

літній період 2021 року. 
Основою санітарного та епідемічного благополуччя населення є безпечність та якість 

питної води. В літній період це питання набуває особливої гостроти, що обумовлено як 
дефіцитом питної води, так і незадовільним санітарно-технічним станом більшості 
водопроводів району. 

При наявності значних водних ресурсів, район має вкрай обмежені запаси води, 
придатної для питних цілей.  



Підземні джерела водопостачання майже на всій території району за своїми 
природними властивостями мають наднормативну мінералізацію, високу загальну 
жорсткість, вміст нітратів, сульфатів, хлоридів тощо. 

Значна частина водопроводів району потребують капітального ремонту, модернізації 
обладнання та заміни зношених водопровідних мереж і споруд, упорядкування зон 
санітарної охорони, організації постійного знезараження питної води, створення 
необхідного запасу дезінфікуючих засобів, організації відомчого лабораторного контролю. 

Стан санітарного та епідемічного благополуччя населення в літній період в значній 
мірі обумовлюється санітарним станом територій житлової забудови. Відповідно до вимог 
Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 23.03.2018 № 57 «Про затвердження Порядку розроблення, 
погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів».  

З метою забезпечення належного санітарного та епідемічного благополуччя населення 
у літній період 2021 року комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Комплексний план заходів щодо запобігання епідемічним 

ускладненням у літній період в Білгород-Дністровському районі на 2021 рік (додається). 
2. Головам сільських, селищних міських рад:  
2.1. Забезпечити виконання регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-

2024 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 16 квітня 2021 року № 141-
VІІІ 

Протягом 2021-2024 року 
2.2. Привести об’єкти водопостачання різної відомчої належності у відповідність до 

вимог санітарного законодавства (дотримання режиму зон санітарної охорони, проведення 
профілактичної дезінфекції ємностей питної води та мереж, виробничого лабораторного 
контролю показників безпеки та якості питної води, створення незнижувального запасу 
деззасобів, проведення тампонажу недіючих та герметизації гірл діючих свердловин) 

Невідкладно 
2.3. Забезпечити впровадження систем доочищення питної води, в першу чергу на 

об’єктах соціального значення 
Невідкладно 

2.4. Забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України 
від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки 
в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2», введеного в дію Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 
87/2020, у частині проведення комісійних перевірок об’єктів централізованого, 
децентралізованого водопостачання та водовідведення 

Постійно 
2.5. Продовжити роботу по розробленню, погодженню та затвердженню в 

установленому порядку схем санітарної очистки населених пунктів. 
До 31.12.2021 року 

3. Білгород-Дністровському управлінню, Саратському відділу, Татарбунарському 
відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області забезпечити 
здійснення державного нагляду (контроль) за дотримання органами влади, суб’єктами 
господарювання всіх форм власності вимог санітарного законодавства, законодавства про 
основні вимоги до безпечності та якості харчових продуктів в процесі їх діяльності.  

Постійно 
4. Головам сільських, селищних рад, міських рад з метою недопущення забруднення 

відкритих та підземних джерел питного водопостачання населення району здійснити 
перевірку місць зберігання заборонених або непридатних до використання хімічних засобів 
захисту рослин та забезпечити їх надіне зберігання. 

До 30.06.2021 року 
5. Начальнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області  

(Чукань О.В.) вжити дійові заходи щодо ліквідації торгівлі в невстановлених місцях. 
Термін – негайно, постійно. 



6. Керівникам сезонних оздоровчих дитячих закладів з цілодобовим перебуванням 
та сезонних оздоровчих закладів для дорослих   

6.1 Забезпечити виконання комплексного плану заходів щодо запобігання 
епідемічним ускладненням у весняно-літній період в Білгород-Дністровському районі на 
2021 рік. 

Термін на протязі весняно-літнього періоду. 
6.2 Вжити заходи щодо забезпечення безпечних умов для перебування дітей, 

доброякісного та безпечного водопостачання, харчування, організувати санітарну очистку 
території закладів та прилеглої території. 

Термін – до початку та на протязі оздоровчого сезону. 
6.3 Укласти договори з лікувально-профілактичними закладами для надання 

організаційно-методичної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги. 
Термін – на період функціонування закладів. 

6.4 Забезпечити проведення дезінфекційних заходів, в тому числі дератизації та 
дезінсекції заходів. 

Термін – на період функціонування закладів. 
6.5 Не допускати завезення продуктів харчування в заклади без документів, що 

підтверджують їх якість та безпеку, при порушенні умов транспортування та зберігання. 
Термін – постійно. 

7. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності 
забезпечити, на період дії карантину, дотримання та виконання Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів на різного виду об’єктах, затверджених 
Головним санітарним лікарем України саме:  

7.1. дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - «Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря від 08.06.2021 року № 
5 

7.2. закладів, що надають послуги з розміщення - «Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на 
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря  
від 06.06.2020 року № 36; 

7.3. закладів громадського харчування - «Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на 
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря  
від 30.12.2020 року № 57; 

7.4. готелів «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 
готелях на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря  
від 21.05.2020 року № 22; 

7.5. закладів торгівлі - «Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими 
товарами на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря  
від 09.05.2020 року № 17. 
8. Міським, селищним та сільським радам, підприємствам, установам, організаціям 

незалежно від форм власності відповідно до пункту 1 розділу II Табелю термінових та 
строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України  
від 11.10.2014 № 578, надавати до комісії інформацію щодо: 

 
- виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків за формою 2/НС-1; 
- виникнення подій на відповідних територіях - у довільній формі. 



- попередню інформацію надавати негайно по телефону:  
     063-596-25-64  
та (04849)2-20-87(працює цілодобово)  
- за результатами проведеного розслідування протягом 2-х годин з часу виникнення 

надзвичайної ситуації (події) на електронну адресу: lma003237@ ukr.net 
 

РІШЕННЯ № 2 
 

Про стан протипожежного захисту об’єктів літнього відпочинку на території району 
На території Білгород-Дністровського району розташовано 339 об’єктів оздоровлення 

з них 26 дитячих закладів. 
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 17.08.2019 № 27938/0/1-19 

щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням 
вимог законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки у місцях відпочинку людей, 
передусім у готелях та закладах відпочинку і оздоровлення та наказу начальника Головного 
управління ДСНС України в Одеській області (далі - Головне управління) від 19.08.2019 № 
301 «Про проведення позапланових перевірок у місцях відпочинку людей, розташованих на 
території м. Одеси та Одеської області» з 19.08.2019 по 28.11.2019 перевірено всі заклади 
оздоровлення людей. 

За результатами перевірок складено: 
актів проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 
пожежної безпеки - 101. 

актів стосовно неможливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) – 
158. 

За порушення вимог пожежної та техногенної безпеки притягнуто до адміністративної 
відповідальності у вигляді штрафу - 142 посадові особи. 

У відповідності до статті 68 Кодексу цивільного захисту України по виявленим 
недолікам, які загрожують життю та здоров'ю людей, підготовлено та направлено до 
адміністративного суду 24 позовних заяви. 

З початку курортного сезону 2020 року масові заходи державного нагляду (контролю) 
у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на об’єктах оздоровлення не 
проводились у зв'язку з мораторієм на проведення заходів через поширення коронавірусної 
хвороби COVID-19. 

У 2021 році планується проведення позапланових заходів державного нагляду 
(контролю) на всіх закладах оздоровлення людей, розташованих на території району. 

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення комісія 
ВИРІШИЛА: 

1. Сільським, селищним, міським головам: 
1.1. Звернутись до керівників (власників) об’єктів відпочинку щодо: 
- вжиття невідкладних заходів щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних 

ситуацій та загибелі людей на них, а також виконання в повному обсязі запропонованих 
приписами заходів протипожежного захисту. 

До 15.06.2021 
- необхідності проведення інструктажів з персоналом та відпочиваючими щодо 

дотримання правил пожежної безпеки і відпрацювання порядку дій у разі виникнення 
небезпечних подій (пожеж). 

До 23.06.2021 
- встановлення постійного контролю за дотриманням вимог правил пожежної та 

техногенної безпеки. 
До 28.09.2021 

2. Білгород-Дністровському РУ ГУ ДСНС України в Одеській області  
(Зубков С.І.) здійснювати контроль за протипожежним станом об’єктів літнього відпочинку 
та оздоровлення громадян. 

Постійно 





ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням № 1 комісії з питань ТЕБ та НС  
районної державної адміністрації   
протокол від 18.06.2021 № 8 

 
 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
заходів щодо запобігання епідемічним ускладненням 

 у літній період в Білгород-Дністровському районі на 2021 рік 
 

№ 
з.п. 

Назва заходу Виконавець 
Термін 

виконання 
1 2 3 4 

Організаційні заходи 
1. Розробити територіальні комплексні плани заходів 

щодо запобігання епідускладненням  у літній період 
на 2021 рік.  

Голови сільських, 
селищних, міських рад 

до 22.06.2021 
р. 

2. Створити комісії з залученням представників 
Держпродспоживслужби, 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 

Голови сільських, 
селищних, міських рад 

До початку 
оздоровчого 
сезону 

3 При видачі будь-яких погоджувальних документів 
на роботу операторів ринку з обігу харчових 
продуктів доводити до їх відома про необхідність 
державної реєстрації в Держпродспоживслужбі не 
менш ніж за 10 днів до початку роботи; інформувати 
суб’єктів господарювання, що відповідно до діючого 
законодавства, робота без реєстрації заборонена. 

Голови сільських, 
селищних, міських рад 

постійно 

4 Забезпечити оперативний зв’язок та 
взаємоінформування щодо санепідситуації з усіма 
зацікавленими управліннями, відомствами та 
службами та інформування населення через 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 
підрозділи. ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області  
 

Постійно 

Охорона здоров’я 
5. 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  
лікувальних закладів 

Постійно 

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

Головні лікарі  
лікувальних закладів 
  

При 
необхідності 

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

Головні лікарі  
лікувальних закладів 
 

Постійно 



Водозабезпечення 
8. Провести роботи щодо дотримання режиму зон 

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

Голови сільських, 
селищних, міських рад , 
керівники підприємств, 
що мають на балансі 
джерела водопостачання 

Постійно 

9. Забезпечити санітарно-технічний стан та 
експлуатацію об’єктів водопостачання різної 
відомчої належності у відповідності з вимогами 
санітарного законодавства: 
- 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; 
- надати інформацію про проведені заходи до 
Держпродспоживслужби (сезонним об’єктам – до 
початку роботи) 

Керівники підприємств, 
що мають на балансі 
об’єкти водопостачання, 
Голови сільських, 
селищних, міських рад 

Постійно  

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

Голови сільських, 
селищних, міських рад 

Щорічно до 1 
червня 

11. 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 МВ 
лабораторних досліджень 
ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ 
України»,  
підприємства госп.-
питного водопостачання, 

Постійно 

Благоустрій 
12 Забезпечити нормативну санітарну очистку території 

населених пунктів та місць масового перебування, 
відпочинку населення, прибережних зон, 
автомобільних шляхів та прилеглих до них 
територій. Забезпечити проведення профілактичних 
дезінфекційних заходів, в тому числі дератизації та 
дезінсекції в рекреаційних зонах 
 

Голови сільських, 
селищних, міських рад, 
керівники об’єктів  

Постійно 

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

Голови сільських, 
селищних, міських рад 

Постійно 

14 Забезпечити безаварійну ефективну роботу 
каналізаційних очисних споруд і не допускати скидів 
неочищених стічних вод у водойми 

Керівники об’єктів, що 
надають послуги з 
водовідведення,  
Голови сільських, 
селищних, міських рад 
 

постійно 



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

Голови сільських, 
селищних, міських рад  

Постійно 

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

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

Керівники суб’єктів 
господарювання,  
Голови сільських, 
селищних, міських рад,  
підрозділи ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області  

Постійно  

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

Білгород-Дністровський 
РВП ГУНП в Одеській 
області,  
Голови сільських, 
селищних, міських рад 

Постійно  

18. Виконувати вимоги чинного законодавства щодо 
проведення обов’язкового виробничого контролю 
готової продукції та сировини на всіх підприємствах, 
які виробляють швидкопсувні продукти ( молочні, 
м’ясні, рибні, кулінарні та кондитерські вироби) та в 
закладах ресторанного господарства. 

Керівники об’єктів всіх 
форм власності 

Постійно 

19. Забезпечити дотримання законодавства про 
безпечність та якість харчових продуктів, санітарного 
законодавства на всіх об’єктах, діяльність яких 
пов’язана з обігом харчових продуктів. 

Керівники об’єктів всіх 
форм власності,  
Відділ економіки та 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації, 
Голови сільських, 
селищних, міських рад, 
підрозділи ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області  

Постійно 

20.  Забезпечити допуск до роботи декретованого 
контингенту відповідно до наказу МОЗ від 23.07.02р. 
№ 280 “Щодо організації проведення обов’язкових 
профілактичних медоглядів працівників окремих 
професій, виробництв і організацій, діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення і може 
призвести до поширення інфекційних хвороб” 

Керівники установ, де 
працюють декретовані 
контингенти. 

Постійно 

21 Провести державну реєстрацію потужностей з 
виробництва та/або обігу харчових продуктів  (у разі 
необхідності, додатково отримати експлуатаційний 
дозвіл) відповідно до діючого законодавства  не 
менш ніж за 10 днів до початку роботи об’єкту 

Керівники об’єктів всіх 
форм власності,  
Голови сільських, 
селищних, міських рад,  
підрозділи ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області  

Не менш ніж 
за 10 днів до 

початку 
роботи 
об’єкту 

22 Операторам ринку, які організовують та здійснюють 
харчування на будь-якій потужності, ввести в дію та 
застосовувати постійно діючі процедури, що 
засновані на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних 
точках (НАССР), а також забезпечити належну 
підготовку з питань застосування постійно діючих 
процедур, що базуються на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці 
процедури, під час виробництва та обігу харчових 
продуктів 

Керівники об’єктів всіх 
форм власності,  
Голови сільських, 
селищних, міських рад,  
підрозділи ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області  

постійно 



Безпека оздоровлення 
23. Визначити мережу оздоровчих закладів та закладів 

відпочинку для дітей, забезпечити їх своєчасну 
підготовку та комісійний прийом 

Голови сільських, 
селищних, міських рад, 
керівники закладів 
оздоровлення, 
підрозділи ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області  

постійно 

24. Забезпечити безперебійне енергопостачання, 
холодне і гаряче водопостачання закладів для дітей і 
підлітків. 

сектор житлово-
комунального 
господарства та 
інфраструктури відділу 
містобудування, 
архітектури, 
інфраструктури та 
житлово-комунального 
господарства районної 
державної адміністрації;  
Голови сільських, 
селищних, міських рад, 
керівники закладів 

Постійно 

25. Забезпечити відомчий контроль за дотриманням 
санітарно-протиепідемічного режиму, дотриманням 
санітарного законодавства та законодавства щодо 
безпечності та якості харчових продуктів в 
оздоровчих закладах 

Голови сільських, 
селищних, міських рад, 
керівники закладів, 
підрозділи ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Одеській області 

Постійно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням № 3 комісії з питань ТЕБ та НС  
районної державної адміністрації   
протокол від 18.06.2021 № 8 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки 

(згідно протоколу від 14.05.2021 № 30 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій) 

№ 
з.п. 

Найменування заходів 
Термін 

виконання 

Відмітка 
про 

виконання 
Примітка 

1. Здійснити уточнення планів цивільного захисту на особливий період, коригування заходів 
щодо приведення у вищі ступені готовності до дій за призначенням органів управління та 
сил цивільного захисту Білгород-Дністровської ланки єдиної державної системи цивільного 
захисту Одеської області, провесні штабні тренування щодо дій в умовах особливого 
періоду. 

До 
25.06.2021 

  

2. Здійснити уточнення порядку оповіщення органів управління, суб’єктів господарювання та 
населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, 
доступній до осіб з вадами зору та слуху, а також тексти звернень до населення, які повинні 
передаватися через мережі радіомовлення і телебачення в разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

До 
25.06.2021 

  

3. Провести перевірку готовності місцевих локальних та об’єктових систем оповіщення з 
практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) та доведенням до населення 
навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації із 
завчасним (за 2-3 дні) попередженням населення про проведення зазначеної перевірки. 

До 
26.06.2021 

  

4. Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом основних заходів цивільного захисту 
на 2021 рік. затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної 
адміністрації від 10.02.2021 № 1 17/02-2021. з урахуванням обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Відповідно 
до 

визначених 
строків 

  

5. Провести позачергові засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій та уточнити завдання органам місцевого самоврядування, 
підприємствам (установам та організаціям) щодо забезпечення готовності до реагування на 
можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки. 

До 
28.06.2021   

6. Здійснити уточнення складу органів з евакуації, планів евакуації в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також документів, 
визначених планом цивільного захисту на особливий період щодо евакуації населення з 
районів можливих бойових дій (збройних конфліктів) і планів приймання та розміщення 
евакуйованого населення у безпечних районах. 

До 
25.06.2021   



7. Провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з евакуації. До 
25.06.2021   

8. Провести позапланові огляди захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, 
призначених для укриття населення (персоналу, працівників). На підставі виконаної роботи 
визначити конкретні заходи щодо їх приведення у готовність, насамперед для захисту 
населення від застосування звичайних засобів ураження, а також щодо забезпечення 
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільиих груп населення. 

До 
25.06.2021   

9. Створити запаси матеріалів, обладнання, інструменту та медичних засобів, необхідних для 
приведення у готовність та укомплектування захисних та інших споруд, призначених для 
укриття всіх категорій населення. Скласти переліки суб'єктів господарювання, техніки та 
обладнання, що будуть задіяні до проведення відповідної роботи. 

До 
25.07.2021   

10. Оновити, а у разі відсутності встановити покажчики руху та таблички біля входів до 
захисних та інших споруд, призначених для укриття населення. 

До 
25.07.2021   

11. Провести коригування персонального складу, а в разі необхідності створити формування 
(призначити відповідальних осіб) з обслуговування фонду захисних споруд, провести з ними 
тренування щодо порядку дій із приведення об’єктів такого фонду у готовність до прийняття 
населення (персоналу, працівників) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із 
практичним відпрацюванням заходів, пов'язаних із підготовкою таких споруд до заповнення. 

До 
18.07.2021   

12. Привести в готовність захисні та інші споруди державної та комунальної форми власності, 
призначених для укриття персоналу найбільш важливих для економіки та безпеки держави 
суб'єктів господарювання, закладів охорони здоров'я, об'єктів критичної інфраструктури. 
суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність зазначених об'єктів і населених 
пунктів. 

До 
25.08.2021   

13. Організувати та провести спільно із суб'єктами господарювання додаткові заходи на хімічно 
небезпечних об'єктах щодо мінімізації розповсюдження небезпечних хімічних речовин (далі 
- ІІХР) у випадку руйнування зазначених об’єктів, зокрема інженерно-технічних заходів 
щодо обмеження розповсюдження НХР (обвалування ємностей із НХР, приведення в 
готовність аварійних збірних ємностей, пристроїв для локалізації розповсюдження НХР 
тощо), накопичення засобів нейтралізації ІІХР та інше. 

До 
25.08.2021   

14. Забезпечити перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної 
обстановки в разі загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із 
викидом радіоактивних га небезпечних хімічних речовин, у мирний час та особливий період. 

До 
25.06.2021   

15. Вжити заходи до завчасного створення запасів засобів радіаційного та хімічного захисту на 
випадок загрози застосування зброї масового ураження проти України в умовах воєнного 
стану, а також на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно 
небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану для забезпечення населення 
та працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту. 

До 
25.09.2021   

16. Практично відпрацювати порядок видачі населенню та працівникам формувань і 
спеціалізованих служб цивільного захисту засобів радіаційного та хімічного захисту. 

До 
18.07.2021   



17. Опрацювати питання щодо формування додаткового резерву приміщень для приймання 
евакуйованого населення, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, а також стосовно їх 
життєзабезпечення в місцях тимчасового розміщення. 

До 
30.07.2021   

18. Здійснити додаткові заходи щодо забезпечення сталого функціонування об'єктів 
життєзабезпечення населення, передбачити здійснення аварійного водопостачання в 
населених пунктах. 

До 
25.06.2021   

19. Вжити заходи щодо забезпечення резерву лікарських засобів та виробів медичного 
призначення, іншого матеріально-технічного забезпечення. 

До 
30.06.2021   

20. Через засоби масової інформації забезпечити систематичне інформування населення з 
питань дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, поводження із 
вибухонебезпечним и предметами. 

Постійно 
  



 


