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протокол м 17
чергового засiдання районноi KoMiciT з питань

техногенцо-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй

м. Бердичiв 17 липня 2020 року

Присутнi:
!имидюк л.в, - голова KoMiciT, Вислоцъка К.В.- перший заступник голови

KoMicii, Чайка N4.B.- вiдповiдальний секретар KoMicii.
запрошенi члени районноi koMiciT з питанъ техногенно-екологiчноi безпеки

та надзвичайних ситуацiй (за списком).

Провела засiлання: Щимидюк Л.В. - голова KoMiciT.

порядок дЬнниЙ

1. Про заходи щодо забезпечення протипож(ежного захисту обrсктiв
аграрного сектору економiки пiд час збирання, переробки та зберiгання
продукцiТ врожаю 2020 року.
Доповiдач:
Рейко заступник началъника Бердичiвського МРв удснс
Володимир евгенiйович в областi

2. Про стан протипожежного водопостачання в раионl.
Доповiдач:
Рейко
Володимир Свгенiйович

3. IIро заходи щодо забезпечення протипо}кежного захисту об'ектiв
освiти, культури, охорони здоров'я та соцiальнOго захисту району.
Доповiдач:

заступник начальника Бердичiвсъкого I\{PB удснс
в областi

заступник начальника Бердичiвсъкого N4PB удснс
в областi

Рейко
Володимир Свгенiйович
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4. Про стан забезпечення населення якiсною та безпечною для
здоров'я питною водою.

Доповiдач:
Биков началъник управлiння Щержспоживслужби в
Валерiй N4иколайович Бердичiвсъкому районi

(Члени KoMiciI одноголосно затвердили порядок денний засiдання)
1. слуХАЛИ: Про заходи щодо забезпечецня протипожежноfо захисту

об'сктiв аграрного сектору економiки пiд час збирання, переробки та
зберiгання продукцii врожаю 2020 року.

Доповiдач:
Рейко в.с. заступник начальника Бердичiвського
VIPB УДСНС в областi

ВИСТУПИЛИ:
Рейко
Володимир Свгенiйович
fiимидюк
Людмила BiKTopiBHa голова райдержадмiнiстрацiТ,, голова KoMiciТ

вирIшИЛИ: прийняти рiшення районноТ KoMicii з урахуванням пропозицiй та
зауважень, внесених у ходi обговорення (одноголосно):

1, Затвердити заходи щодо забезпечення протипоже}кного захисту об'ектiв
аграрного секторУ економiки пiд час збирання, переробки та зберiгання
продукцiТ врожаю 2020 року (tодаток).

2. Керiвнйкам пiдприемств, сiльським та селищному головам
(рекоменлувати):

1) органiзувати роботу по виконанню
термiни;

затверджених заходlв у визначенi

2) про проведену роботу та виконання заходiв поiнформувати районнукомiсiю через вiддiл цивiльного захисту райдержадмiнiсrрuцii.
TepMiH - до 10 серпня 2020 року2, слуХАЛИ: Про стан протипоже}кного водопостачання в районi.

Доповiдачi:
Рейко в.с. заступник начальника Берличiвського
N4PB УДСНС в областi

ВИСТУПИЛИ:
Рейко
Володимир Свгенiйович
Щимидюк
Людмила BiKTopiBHa голова райдержадмiнiстрацii, голова KoMiciT

вирIшИЛИ: прийняти рiшення районноi KoMiciT з урахуванням пропозицiй та
зауваженъ, внесених у ходi обговорення (одноголосно):

Сiльським та селищному головам (за згодою):
1) рекомендувати балансоутримувачам, у

заступник начальника Бердичiвського N{PB улснс
в областi

заступник началъника Бердичiвсъкого N{PB удснс
в областi

пiдпорядкуваннi яких
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знаходятъся протипожежнi водопосТачаJтъники' пiдготувати до мiсцевих рад
проекти рiшень, розпоряджень про видiлення коштiв для ремонту та приведення
до належного стану водопостачальникiв та похtежних водойм;

2) передбачити в мiсцевих бюджетах на 2021 piK видатки на вiдновлення
робочого стану протипояtежних водопостачальникiв;

TepMiH - пiд час формування бюджету
3) суворо заборонити розпаювання та вiдчух<ення протипожежних

водопостачальникiв у сiльськiй мiсцевостi;
TepMiH - постiйно

4) забезпечити належне облаштування пожежних водойм та пiд'iЪдiв до
мiсць забору води похtежними автомобiлями;

TepMiH * постiйно
5) провести роз'яснювальну роботу з орендарями водоймищ щодо

безперешкодного забезпечення доступу пожежноi технiки у разi потреби;
6) надати перелiк водонапiрних башт та облаштованих мiсць для забору

води пожехtними автомобiлями на пiдпорядкованiй територiТ;
7) iнформувати БерДичiвський N4рВ удснС в областi про запланов аний

скид води водоймах на територii населених пунктiв;
8) про хiд виконання заходiв проiнформувати районну комiсiю через

вiддiЛ цивiльного райдержадмiнiстрацiТ (Соловей я.А.) до 01 вересня 2020 року.
3. слуХАЛИ: Про захОди щодО забезпеЧення протипожеяtного захисту

об'сктiв освiти, культури, охорони здоров'я та соцiального захисту району.
Доповiдачi:
Рейко в.с. заступник началъника Бердичiвського,. N4PB УДСНС в областi

ВИСТУПИЛИ:
Рейко
Володимир Свгенiйович
Щимидюк
Людмила BiKTopiBHa голова райдержадмiнiстрацii, голова KoMiciT

вирIшИЛИ: прийняти рiшення районноi KoMiciT з урахуванням пропозицiй та
заува}кенъ, внесених у ходi обговорення (одноголосно):

1. Завiдувачiй сектором освiти райдержадмiнiстрацiт (!елiу о.в.),
начальнику вiддiлу культури, ciM'i, молодi, спорту та iнформацiйноТ полiтики
райдерrкадмiнiстрацii (Кобилiнський л.п.), завiдуючiй i.r.ropoлa охорони
здоров'я та економiчноi полiтики райдержадмiнiстрацii (волянсъка д.о.),
сiльським та селиrl{ному головам (за згодою), керiвникам (власникам) об'ектiв
незалежно вiд фор* власностi взяти пiд особиътий контроль забезпечення
протипоже}Itного захисту об'сктiв, на яких постiйно або тимчасово перебувають
люди.

2, Сiльським та селищному головам (за згодою), керiвникам (власникам)
об'сктiв з масовим перебуванням людей:

1) проаналiзувати стан протипожежного захисту об'ектiв з масовим
перебуванням людей;

TepMiH - до 10 серпня 2020 року

заступник начальника Берличiвсъкого N{PB удснс
в областi
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2) вирiшити питання фiнансування та забезпечити контролъ за виконанням
приписiв органiв державного нагляду у сферi техногенноi та пожежноТ безпеки, в
першУ чергу, в дошкiльниХ навчальних закладах, будинках для дiтей, районнiй
лiкарнi з нiчним перебуванням людей;

TepMiH - до 01 вересня 2020 року3) зобов'язати керiвникiв, власникiв цих об'сктiв вжити невiдкладних
заходiв щодо усунення недолiкiв, якi можуть стати безпосерелньою причиною
виникнення пожеж та створювати загрозу безпецi людей у разi ix виникнення;

4) встановити контроль за проведенням на кожноr, oO'Ii|'Yi:r-"X:lH;:
протипохtежних тренуванъ щодо дiй на випадок виникнення пожежi (вiдповiдно
до планiв евакуацiТ людей);

5) Забезпечити:
TepMiH - до 01 листопада 2020 року

- дотримання вимог пожехtноТ безпеки на об'сктах масового перебування
людей;

- усунення недолiкiв, якi можуть стати безпосередньою причиною
виникнення пожеж та створювати загрозу безпецi людей у разi iх виникнення;

- у вiдповiдностi встановленим вимогам обладнання, шо використовуеться
на зазначених об'ектах, системами протипо}кехtноi автоматики, евакуацiйними
виходами, дотримання правил i норм використання електричних мереж;- безперешкодний допуск представникiв органiв державного нагляду
(контролю) У сферi пожежноi та техногенноТ безпеки у перiоj вя{иття заходiв та
здiйснення контролю за виконанням Тх рiшень;. термiн-постiйно

6) про проведену роботу поiнформувати районну комiсiю через вiддiл
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ раЙдержадмiнiстрацii (Соловей Я.А.) до 01 листопад а 2020
року.

4. слуХАЛИ: Про стан забезпеченця населення якiсною та безпечною
для здоров'я питною водою.

Доповiдачi:
Биков B.N4. начальник управлiння
lержпродспо}Itивслужби в Бердичiвському районi

ВИСТУПИЛИ:
Биков начальник управлiння Щержпродспоживслужби в
Валерiй \4иколайович Бердичiвському районi
{имидюк
Людмила BiKTopiBHa голова райдержадмiнiстрацiт, голова koMiciT

вирIшИЛИ: прийняти рiшення районноТ KoMicii з урахуванням пропозицiй та
зауважеНь, внесених у ходi обговорення (одноголосно):

1, Сiльським та селищному головам (за згодою), керiвникам пiдприемств,
що здiйснюють водопостачання населення:

1) в'ntитИ вичерпнi заходи щодо приведення водогонiв та джерел
децентралiзованого водопостачання в належний санiтарно-технiчний стан ;
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2) забезпечити проведення позачергового знезараження та промивки
водогiнних мереж в населених пунктах, в яких заресстровано невiдповiднiсть
якостi питнот води гiгiснiчним вимогам за мiкробiологiчнйми показниками;

з) забезпечити проведення вiдомчого лабораторного контролю якостi води в
мiсцях централiзованих водозаборiв, пiсля водоочисних споруд та з розподiльчоiмережi у вiдповiдностi до вимог ЩСанПiН 2,2,4-17|-|0 <iiгiенiчнi вимоги до
води питнот, призначеноi для споживання людиною)>;

4) забезпечити населення в достатнiй кiлькостi привозною водою
гарантованоi якостi У випадку rr невiдповiдностi гiгiенiчним нормативам та увипадках припинення централiзованоТ подачi;

5) забезпечити проведення серед населення широкот роз'яснювалънот
роботи щодо профiлактики виникнення гострих кишкових iнфекцiй, отруенъ, що
передаються через питну Воду, залучаючи до цiеi роботи засоби масовоi
iнформацiТ;

6) рекомендувати органам мiсцевого самоврядування створити KoMicii дляпроведення обстежень пiдприемств централiзованого водопостачання,
громадських джерел децентралiзованого водопостачання до складу яких
включитИ спецiалiстiВ управлiння Щержпродспоживслуrкби в Бердичiвсъкому
районi; матерiали обстеженъ заслухати на сесiях, координацiйниr радах тощо,
прийняти за ix результатами вiдповiднi рiшення, забезпьчити виконання.

2, УпраВлiннЮ ЩержпрОдспоживслужби в Бердичiвсъкому районi (Биков
B"N4.):

1) забезпечити налехtний державний санiтарно*епiдемiологiчний нагляд за
дотриманням законодавства суб'ектами господарювання, якi здiйснюють подачу
населенню питноj' води;

2) при виявленнi порушень вимог санiтарного законодавства вживати
заходи адмiнiстративного впливу вiдповiдно до чинного законодавства;з) активiзувати санiтарно-освiтню та роз'яснювалъну роботу серед
працiвниltiв водоочисних пiдприемств та населення щодо профiлакr"п,
iнфекцiЙних захВорювань, отру€нь, якi виникають при вживаннi недоброякiсноi
питноi води,

3, БерличiвськомУ мirкрайонному вiддiлу дУ <хtитомирський обласний
лаборатОрний центр N4оЗ УкраТни>> (Запаринюк 0.I.) забезпе чити проведення
монiторингу якостi питнот води в населених пунктах району, iнформуrо" ,rро
його результати керiвникiв та власникiв пiдприемств, органи влади, мiсцевого
самоврядування, управлiння Щержпродспоживслужби в районi.4. Виконавцям, зазначеним У даному протокольному рiшеннi, про
виконання вищевказаних заходiв проiнформувати районну комiсiю через вiддiл
цивiльного захисту райдер*uоryуrfУацiТ до l0 жовтн я 2020 року.

/, ,/
Голова KoMicii /#{/#,/r'/ Людм ила ДИМИДЮК

Вiдповiдальний секретар KoMiciT ,,йi,' N4арина LIAIa{A


