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П Р О Т О К О Л  № 43  
засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Рівненської області

” 10 " грудня 2021 року м. Рівне

Головував: перший заступник голови обласної державної адміністрації, 
перший заступник голови комісії Сергій ПОДОЛІН.

Присутні: члени Комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

І. Про стан з пожежами і загибеллю людей на них на території 
області у  2021 році та заходи щодо їх попередження.
(Доповідь: Панюк О.В.)

За результатами доповіді, співдоповідей та з урахуванням обговорення Комісія 
вирішила:

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним 
органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
районним державним адміністраціям, виконавчим органам міських, 
селищних та сільських рад зобов'язати керівників підприємств, установ та 
організацій області незалежно від форми власності, релігійних конфесій:

1.1. Здійснити аналіз стану протипожежного захисту підвідомчих об'єктів,
для чого організувати комісійні перевірки протипожежного стану приміщень,
будівель та споруд, а також територій.

Термін: до 30.12.2021
1.2. Розробити плани заходів щодо забезпечення протипожежного захисту 

підвідомчих об'єктів у 2022 році.
Термін: до 30.12.2021

1.3. Тримати на постійному контролі виконання прийнятих рішень,
роботу пожежно-технічних комісій, відомчої та місцевої пожежної охорони,
добровільних пожежних дружин (команд).

Термін: постійно
1.4. Забезпечити об'єкти, що перебувають на балансі, надійним зв'язком, 

поновити на них наочну протипожежну агітацію.
1.5. Визначити відповідальних осіб за дотримання протипожежного стану 

в будівлях, спорудах та інших приміщеннях на яких покласти обов’язки щодо 
здійснення контролю за дотриманням протипожежного режиму, справністю 
систем протипожежного захисту, первинних засобів пожежогасіння, 
електроустановок, а також проведення оглядів приміщень та території.
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Термін: до 30.12.2021
1.6. Забезпечити своєчасне очищення територій підприємств, установ та 

організацій від накопичення листя, залишків сухої рослинності, побутових 
відходів.

Термін: постійно
1.7. Забезпечити утримання в справному стані джерел зовнішнього та 

внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного
захисту та первинних засобів пожежогасіння, шляхів евакуації тощо.

Термін: до 31.01.2022, далі — постійно
1.8. Проводити роз'яснювальну роботу серед працівників підприємств, 

установ, організацій різних форм власності та населення щодо дотримання 
вимог пожежної безпеки.

Термін: постійно
1.9. Вжити невідкладних заходів щодо приведення приміщень, будівель та 

споруд, а також підвідомчих територій у відповідність до вимог норм та правил 
з питань пожежної безпеки.

Термін: до 30.03.2022
1.10. Практично відпрацьовувати з персоналом дитячих дошкільних 

установ, навчальних, лікувальних, культурно-просвітницьких і видовищних 
закладів, готелів та інших аналогічних за призначенням об’єктів з масовим 
перебуванням людей дії згідно з планами евакуації людей на випадок пожежі або 
надзвичайної ситуації.

Термін: постійно
1.11. Визначити порядок зберігання та використання вибухо-, пожежо- 

небезпечних речовин, балонів з газами, целулоїду, карбіду, кальцію та інших 
матеріалів, що мають підвищену пожежну небезпеку. Звернути увагу на 
відповідність протипожежним вимогам місць їх використання, фасування,
проведення зливних та наливних операцій.

Термін: до 30.01.2022
1.12. Забезпечити усунення у повному обсязі недоліків з питань пожежної 

та техногенної безпеки, зазначених у приписах про усунення порушень вимог 
пожежної та техногенної безпеки органів державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної та техногенної безпеки.

Термін: до 30.03.2022
2. Виконавчим органам міських, селищних та сільських рад:
2.1. Посилити інформаційно-просвітницьку роботу з непрацюючим 

населенням, сім’ями та особами, що опинилися в складних життєвих 
обставинах, щодо вивчення правил пожежної безпеки та з питань поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій.

Термін: постійно
2.2. Організувати проходження спеціального навчання відповідальними за 

проведення профілактичної роботи з населенням на базі навчально-методичного
центру ЦЗ та БЖД Рівненської області.

Термін: до 30.01.2022
2.3. До агітаційно-масової роботи щодо профілактики пожеж у житловому 

секторі залучати волонтерські організації, членів добровільних протипожежних
формувань, працівників місцевих пожежних команд.

Термін: постійно



2.4. Забезпечити транслювання текстів протипожежних застережень, 
звернень до громадян через радіовузли об’єктів з масовим перебуванням людей, 
соціально-побутових, промислових підприємств, залізничних вокзалів, 
автовокзалів, ринків.

Термін: постійно
3. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим органам 

міських, селищних та сільських рад спільно з керівниками об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, суб'єктів господарювання - 
балансоутримувачів житлових будинків:

3.1. Активізувати у територіальній громаді, об'єднанні співвласників 
багатоквартирних будинків, управляючій (керуючій) компанії та інших 
балансоутримувачів житлових будинків проведення навчання населення згідно 
з вимогами доручення першого заступника голови облдержадміністрації від 
29.11.2018 № 151/01-61/18.

Термін: постійно
3.2. Поновити списки малозабезпечених та неблагополучних сімей, людей 

з обмеженими можливостями та/або похилого віку, самотніх осіб та тих, що
опинилися в складних життєвих обставинах.

Термін: до 17.12.2021
3.3. Провести спільні наради із залученням депутатського корпусу, 

працівників Головного управління ДСНС України у області, Головного 
управління Національної поліції в області, Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації щодо організації навчання населення правилам пожежної 
безпеки відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 17 лютого 2014 року № 60 "Про затвердження заходів щодо запобігання 
пожежам у житловому секторі та підвищення рівня знань населенням правил 
пожежної безпеки".

Термін: постійно
3.4. Забезпечити проведення пожежно-профілактичної роботи з 

роз’ясненням вимог правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях, 
зокрема із непрацюючим населенням, малозабезпеченими та неблагонадійними 
сім’ями, людьми з обмеженими можливостями та/або похилого віку, самотніми 
особами, з людьми, що опинилися в складних життєвих обставинах. До цієї 
роботи активно залучати підрозділи місцевої пожежної охорони та добровільні 
пожежні формування.

Термін: до 17.12.2021, далі постійно
4. Структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити 

розміщення інформаційних стендів з вимогами правил пожежної безпеки та 
інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил 
пожежної безпеки у побуті та громадських місцях у дитячих дошкільних та 
навчальних закладах, лікувальних закладах із стаціонаром, культових будинках 
та спорудах, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв і 
закладах відпочинку, культурно-просвітницьких та видовищних закладах, 
критих спортивних спорудах, а також інших аналогічних за призначенням 
об'єктах.

Термін: до 17.12.2021



5. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення 
облдержадміністрації:

5.1. Спільно з райдержадміністраціям, виконавчими органами міських, 
селищних та сільських рад зобов'язати заклади охорони здоров'я під час 
медичного обслуговування населення проводити роз’яснювальну роботу з 
пацієнтами щодо профілактики опікового травматизму та загибелі людей у 
вогні.

Термін: постійно
5.2. Обладнати (оновити) в кожному лікувальному закладі спеціальні 

куточки (стенди) відповідною літературою та наочною агітацією щодо
попередження опікового травматизму та загибелі людей у вогні.

Термін: до 17.12.2021
6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
6.1. Організувати додаткове навчання учнів та студентів правилам 

пожежної безпеки.
Термін: упродовж навчального року

6.2. У загальноосвітніх та дошкільних закладах організувати проведення з 
дітьми виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам від дитячих 
пустощів з вогнем.

Термін: до 20.12. 2021,
далі протягом навчального року

6.3. До вивчення правил пожежної безпеки, проведення роз’яснювальної 
роботи, спрямованої на запобігання травмування і загибелі дітей на пожежах, 
участі у заняттях з "Основ безпеки життєдіяльності", а також у батьківських 
зборах в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах залучати
працівників Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Термін: у  продовж навчального року
6.4. Організовувати екскурсії в пожежні частини для проведення 

навчання дітей та підлітків правилам обережного поводження з вогнем та діям 
на випадок пожежі.

Термін: у  продовж навчального року
враховуючи карантинні обмеження

7. Районним державним адміністраціям, виконавчим органам 
міських, селищних та сільських рад зобов'язати керівників комунальних 
підприємств, що здійснюють водопостачання:

7.1. Відремонтувати (відновити) несправні джерела протипожежного 
водопостачання (пожежні гідранти, пожежні водоймища), про що інформувати
місцеві підрозділи ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Термін: протягом 2022 року
7.2. Забезпечити покажчиками місця розташування джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, пожежні водоймища
тощо).

Термін: до 01.03.2022
7.3. Забезпечити першочерговість ліквідації аварійних ситуацій на

на яких розташовані джерела протипожежноговодопровідних мережах 
водопостачання.

Термін: постійно



7.4. Забезпечити утримання пожежних гідрантів вуличної мережі та 
об’єктових мереж, пожежні водоймища, водонапірні вежі у справному стані, 
своєчасний їх ремонт та заміну.

Термін: постійно
8. Головному управлінню ДСНС України у Рівненській області:
8.1. Продовжити проведення пожежно-профілактичних відпрацювань 

населених пунктів області, направлених на зменшення кількості пожеж та 
загибелі людей на них.

До проведення зазначеної роботи залучати посадових осіб Національної 
поліції, місцевих органів влади, працівників соціального захисту населення 
тощо.

8.2. Продовжити інформування населення про дотримання вимог 
пожежної безпеки шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової 
інформації, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 
аудіовізуальних та інтерактивних засобів і соціальної реклами, а також шляхом 
розміщення плакатів, листівок, буклетів, текстів застережень та звернень до 
населення на об’єктах з масовим перебуванням людей, у соціально-побутових, 
комунальних, медичних, громадських установах, закладах освіти, культури, 
залізничних вокзалах, громадському транспорті, поштових та банківських 
відділеннях, ЖЕК, ЖЕУ, ОСББ, у приміщеннях житлових та адміністративних 
будинків, торговельних закладах, місцях масового відпочинку громадян тощо.

Термін: постійно
8.3. Проаналізувати стан забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту на території міста, району, територіальної громади та в 
житловому секторі.

За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на 
стан пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту розробити 
комплексні плани заходів щодо запобігання виникненню пожеж та інших 
надзвичайних ситуацій, а також загибелі (травмування) людей внаслідок них, 
які погодити з відповідними органами місцевого самоврядування.

Термін: до 17.12.2021
8.4. Організувати позапланові відпрацювання населених пунктів, 

найбільш уражених пожежами, а також тих, де спостерігалась загибель людей, 
рейдовими групами. До складу груп включити соціальних працівників 
територіальних громад, працівників поліції, соціального захисту, членів 
місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань.

Термін: до 17.12.2021, далі постійно
9. Головному управлінню Національної соціальної сервісної служби у 

області та департаменту соціальної політики облдержадміністрації:
9.1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання 

правил пожежної безпеки, розповсюдження наочної протипожежної агітації під 
час відвідування осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей, 
малозабезпечених верств населення, осіб та сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, соціальними інспекторами, фахівцями із соціальної 
роботи та соціальними працівниками на закріпленій території.

Термін: до 17.12.2021, далі протягом року
9.2. Створити комісії з обстеження комунальних, приватних закладів з 

цілодобовим перебуванням людей, які надають послуги з догляду за 
громадянами похилого віку, алко/наркозалежними, інвалідами тощо, щодо



стану пожежної, техногенної безпеки та умов безпечного перебування людей в 
цих закладах. До складу комісій залучити працівників територіальних 
підрозділів Головного управління ДСНС України у області, Головного 
управління Національної поліції в області, управління Держпраці в області.

Термін: до 20.01.2022
10. Виконавцям висвітлювати у засобах масової інформації результати 

проведення профілактичної, інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення.

Термін: постійно
11. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне 

управління ДСНС України у області, якому звіт про його виконання подати 
до секретаріату комісії через управління цивільного захисту департаменту 
цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації до 
01 грудня 2022 року.

II. Про результати проведення у  2021 році робіт з розмінування 
території області. Затвердження Плану організації виконання завдань з 
розвідки та розмінування місцевості Головним управлінням ДСНС України 
у  Рівненській області на 2022 рік
(Доповідь: Михальчук I.J7.)

З урахуванням доповіді та за результатами обговорення питання порядку 
денного комісія вирішила:

1. Стан виконання заходів Плану організації виконання завдань з розвідки 
та розмінування місцевості Головним управлінням ДСНС України у області на
2021 рік та проведену роботу з розмінування території області у 2021 році 
визнати задовільними.

2. Затвердити План організації виконання завдань з розвідки та 
розмінування місцевості Головним управлінням ДСНС України у області на
2022 рік (далі -  План розмінування) (додаток 1).

3. Головному управлінню ДСНС України у області, Головному 
управлінню Національної поліції в області, районним державним 
адміністраціям, виконавчим органам міських, селищних та сільських рад 
забезпечити виконання заходів Плану розмінування у пунктах, що їх стосуються.

4. Районним державним адміністраціям, виконавчим органам 
міських, селищних та сільських рад, підрозділам ГУ Національної поліції в 
області посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо недопущення 
випадків несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами та 
вжити заходів щодо обмеження його доступу на території у разі їх маркування.

Термін: постійно
5. Лубенській районній державній адміністрації, виконавчому 

комітету Повчанської сільської ради передбачити та забезпечити 
фінансування заходів з проведення технічного обстеження та розмінування 
ділянки території лісового масиву поблизу с. Пирятин Повчанської 
територіальної громади Лубенського району, яка потребує першочергового 
очищення від вибухонебезпечних предметів для її подальшого використання в 
господарських цілях.

Термін: травень-серпень2022 року



6. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне управління 
ДСНС України у області, якому звіт про його виконання подати до 
секретаріату комісії через управління цивільного захисту департаменту 
цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації до 
01 грудня 2022 року.

III. Про підведення підсумків роботи комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області за 2021 р ік , 
Затвердження плану роботи Комісії на 2022рік
(Інформація: Симонюк В.А.)

З урахуванням інформації та за результатами обговорення питання 
порядку денного комісія вирішила:

1. Роботу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Рівненської області у 2021 році визнати задовільною.

2. Затвердити План роботи Комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій області на 2022 рік (додаток 2).

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади:

3.1. Забезпечити своєчасне та повне надання матеріалів з питань, які 
заплановані для розгляду комісією.

3.2. Аналітичні довідки та пропозиції до проектів протокольних рішень 
комісії надавати до через управління цивільного захисту департаменту 
цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації.

Термін: до 20 числа попереднього 
місяця від дати розгляду питання

4. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим органам 
міських, селищних та сільських рад провести підсумкові засідання 
відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій із затвердженням планів роботи на 2022 рік.

Термін: до 20.01.2022
5. Комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій територіальних громад звіти про виконання рішень засідань 
Державної та обласної комісій з питань з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій своєчасно надавати до секретаріатів комісій 
районів, яким узагальнені звіти надавати до секретаріату обласної комісії через 
управління цивільного захисту департаменту цивільного захисту та охорони 
здоров'я населення облдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на управління 
цивільного захисту департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я 
населення облдержадміністрації.

IV. Про стан виконання рішення комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області від 23.11.2021 
(протокол № 39) щодо готовності місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування області до дій під час несприятливих 
погоднихумов в зимовий період 2021-2022років.

(Доповідь: Подолін С.В., співдоповідь: Корецький Ю.О.)



За результатами доповіді, співдоповідей та з урахуванням обговорення 
питання порядку денного Комісія вирішила:

1. Департаменту з; питань будівництва та архітектури 
облдержадміністрації, Службі автомобільних доріг в області, районним 
державним адміністраціям, виконавчим органам міських, селищних та 
сільських рад, у межах компетенції:

1.1. Прискорити завершення виконання завдань, визначених протоколом 
№ 39 від 23.11.2021, щодо готовності місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування області до дій під час несприятливих 
погодних умов в зимовий період 2021-2022 років.

Термін: до 20.12.2021
1.2. Завершити підготовку інженерної, спеціальної і снігоочисної техніки, 

автомобілів підвищеної прохідності, пункти обігріву та життєзабезпечення до 
роботи і оперативного розгортання в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Термін: до 20.12.2021
1.3. Уточнити розрахунки сил і засобів, що можуть бути залучені до 

виконання робіт з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, 
характерних для осінньо-зимового періоду на дорогах області, та плани 
взаємодії при виконанні заходів під час ускладнення погодних умов.

Термін: до 20.12.2021
1.4. Завершити укладання достатньої кількості угод з підприємствами, 

установами і організаціями щодо залучення снігоочисної, інженерної техніки та 
техніки підвищеної прохідності для забезпечення сталого транспортного 
сполучення у разі ускладнення погодних умов та буксирування автотранспорту 
із снігових заметів протягом осінньо-зимового 2021/2022 років.

Термін: негайно
1.5. Додатково поповнити запаси об’єктових та місцевих матеріальних 

резервів для виконання заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій на дорогах області і надання термінової допомоги
учасникам дорожнього руху.

Термін: 20.12.2021
1.5. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення, із залученням 

місцевих засобів масової інформації, щодо правил безпечної поведінки під час 
можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду на 
дорогах області.

Термін: до 20.12.2021
1.6 При укладанні договорів з підприємствами, що будуть здійснювати

експлуатаційне утримання доріг в зимових умовах, проводити перевірки
наявності достатньої кількості та технічний стан снігоприбиральної та іншої 
дорожньої техніки цих підприємств.

Термін: до 20.12.2021
1.7 Забезпечити виконання заходів щодо оперативного обмеження або 

закриття руху автотранспорту, із погодженням з Управлінням патрульної 
поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної поліції



України, у разі надходження інформації про виникнення небезпечних умов на 
ділянках автомобільних доріг.

Термін: протягом зимового 
періоду

2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на департамент 
з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Службу 
автомобільних доріг у області, яким звіти про його виконання подати Комісії 
через управління цивільного захисту департаменту цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення облдержадміністрації в термін до 20 січня 
2022 року

Перший заступник
голови облдержадміністрації,
перший заступник голови Комісії

Секретар Комісії

Сергій ПОДОЛІН

Віктор ШЕВЧУК



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій області 
(протокол № 43 від 10.12.2021)

П Л А Н
роботи Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
_____________________  Рівненської області на 2022 р ік __________ ______________

№
з/п Зміст питання Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата
розгляду
питання

Установи, підприємства, організації, 
представники яких є доповідачами та 

учасниками обговорення
1. Про готовність місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій області 
до пропуску льодоходу, повені та паводків 
у 2022 році. Затвердження Плану дій 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій щодо пропуску 
льодоходу, повені та паводків у 2022 році та 
Плану підготовки місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій до пропуску льодоходу, повені 
та паводків у 2023 році.

Регіональний офіс водних ресурсів у 
області,
Обласний центр з гідрометеорології, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА,
Головне управління ДСНС України у 
області,
Головне управління 
Держпродспоживслужби в області, 
Департамент екології та природних 
ресурсів ОДА,
Служба автомобільних доріг в області, 
ПАТ "Рівнеобленерго",
Рівненська філія ПАТ "Укртелеком", 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

березень Регіональних офіс водних ресурсів у 
області,
Обласний центр з гідрометеорології, 
Головне управління ДСНС України у 
області,
Служба автомобільних доріг в області, 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад



М
з/п Зміст питання Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата
розгляду
питання

Установи, підприємства, організації, 
представники яких є доповідачами та 

учасниками обговорення
2. Про заходи щодо забезпечення протидії 

масовим пожежам лісів, торфовищ і 
сільгоспугідь у літній період 2022 року.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент агропромислового розвитку 
ОДА,
Обласне управління лісового та 
мисливського господарства,
ДП “Рівнеторф”,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

березень Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент агропромислового розвитку 
ОДА,
Обласне управління лісового та 
мисливського господарства,
ДП “Рівнеторф”,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

3. Про стан підготовки місць масового 
відпочинку на водних об’єктах області для 
прийняття відпочиваючих.

Рівненська обласна комунальна аварійно- 
рятувальна служба на водних об’єктах, 
Головне управління ДСНС України у 
області,

березень Рівненська обласна комунальна аварійно- 
рятувальна служба на водних об’єктах, 
Головне управління ДСНС України у 
області,

Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

4. Про стан організації протипожежного 
захисту населених пунктів області, у тому 
числі протипожежного захисту будинків 
підвищеної поверховості.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Рівненський та Вараський міськвиконкоми

квітень Головне управління ДСНС України у 
області,
Рівненський та Вараський міськвиконкоми

5. Про стан протипожежного захисту закладів 
освіти та інших об’єктів з масовим 
перебуванням людей.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент освіти і науки ОДА, 
Департамент соціальної політики ОДА, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Управління культури і туризму ОДА, 
Управління у справах молоді та спорту 
ОДА

квітень Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент освіти і науки ОДА 
Департамент соціальної політики ОДА, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Управління культури і туризму ОДА, 
Управління у справах молоді та спорту 
ОДА

6. Про стан забезпечення санітарно- 
епідемічного благополуччя населення 
області щодо готовності місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій області до роботи в літній 
період і заходів з стабілізації епідемічної 
ситуації з керованих інфекцій в області.

Головне управління 
Держпродспоживслужби в області,
ДУ "Рівненський обласний лабораторний 
центр МОЗ України",
Департамент соціальної політики ОДА, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Департамент освіти і науки ОДА, 
Управління культури і туризму ОДА, 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

травень Головне управління 
Держпродспоживслужби в області,
ДУ "Рівненський обласний лабораторний 
центр МОЗ України",
Департамент соціальної політики ОДА, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Департамент освіти і науки ОДА, 
Управління культури і туризму ОДА, 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад



№
з/п Зміст питання Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата
розгляду
питання

Установи, підприємства, організації, 
представники яких є доповідачами та 

учасниками обговорення
7. Про стан протипожежного захисту закладів 

відпочинку та оздоровлення дітей, громадян 
на території області.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент освіти і науки ОДА, 
Департамент соціальної політики ОДА, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Управління культури і туризму ОДА

травень Головне управління ДСНС України у 
області
Департамент освіти і науки ОДА, 
Департамент соціальної політики ОДА, 
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров’я населення ОДА, 
Управління культури і туризму ОДА

8. Про дотримання вимог законодавства у 
сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення на об'єктах 
водопостачання, якості та безпечності 
питної води.

Головне управління 
Держпродспоживслужби в області, 
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА

травень Головне управління 
Держпродспоживслужби в області, 
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА

9» Про заходи щодо стабілізації епідемічної 
ситуації з керованими інфекціями а області

Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА,
ДУ "Рівненський обласний лабораторний 
центр МОЗ України"

травень Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА,
ДУ "Рівненський обласний лабораторний 
центр МОЗ України"

10. Про посилення контролю у сфері 
поводження з небезпечними відходами, а 
саме з непридатними до використання та 
забороненими до застосування хімічними 
засобами захисту рослин.

Державна екологічна інспекція 
Поліського округу,
Департамент екології та природних 
ресурсів ОДА,
Департамент агропромислового розвитку 
ОДА,
Головне управління 
Держпродспоживслужби в області

травень Державна екологічна інспекція Поліського 
округу,
Департамент екології та  природних 
ресурсів ОДА,
Департамент агропромислового розвитку 
ОДА,
Головне управління 
Держпродспоживслужби в області

11. Про стан техногенної безпеки на хімічно 
небезпечних, потенційно небезпечних 
об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки 
та стан впровадження на них систем 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій 
та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Управління Держпраці у області

червень Головне управління ДСНС України у 
області,
Управління Держпраці у області

12. Про стан протипожежного захисту місць 
збирання, зберігання та переробки врожаю 
у 2022 році.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент агропромислового розвитку 
ОДА,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

червень Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент агропромислового розвитку 
ОДА,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад



№
з/п Зміст питання Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата
розгляду
питання

Установи, підприємства, організації, 
представники яких є доповідачами та 

учасниками обговорення
13. Про стан утримання протипожежного 

водопостачання в населених пунктах 
області та його влаштування в безводних 
населених пунктах.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Регіональних офіс водних ресурсів у 
області,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

червень Головне управління ДСНС України у 
області,
Регіональних офіс водних ресурсів у 
області,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

14. Стан безпеки на автошляхах області та 
заходи щодо його покращення

Управління патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції НП 
України,
Головне управління Національної поліції 
в області,
Служба автомобільних доріг в області, 
Департамент з питань будівництва та 
архітектури ОДА,
Департамент житлово-комунального 
господарства енергетики та 
енергоефективності ОДА

червень Управління патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції НП 
України,
Головне управління Національної поліції 
в області,
Служба автомобільних доріг в області, 
Департамент з питань будівництва та 
архітектури ОДА,
Департамент житлово-комунального 
господарства енергетики та 
енергоефективності ОДА

15. Про стан готовності органів управління та 
сил територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 
області до попередження, ліквідації аварій 
та надзвичайних ситуацій в осінньо- 
зимовий період 2022-2023 років.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА,
Департамент департаменту соціальної 
політики ОДА,
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Департамент освіти і науки ОДА,
Служба автомобільних доріг у області, 
ПАТ “Рівнегаз”,
ПАТ "Рівнеобленерго", 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

жовтень Головне управління ДСНС України у 
області,
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА,
Департамент департаменту соціальної 
політики ОДА,
Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА, 
Департамент освіти і науки ОДА,
Служба автомобільних доріг у області, 
ПАТ “Рівнегаз”,
ПАТ "Рівнеобленерго", 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

16. Про стан створення та функціонування 
підрозділів добровільної пожежної охорони, 
місцевої пожежної охорони, та будівництва 
пожежних депо. Затвердження переліку 
підприємств, установ та організацій, де 
рекомендується створення добровільних 
пожежних дружин (команд) на 2023 рік.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

жовтень Головне управління ДСНС України у 
області,
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад



№
з/п Зміст питання Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата
розгляду
питання

Установи, підприємства, організації, 
представники яких є доповідачами та 

учасниками обговорення
17. Про стан навчання населення області діям 

при виникненні надзвичайних ситуацій.
Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
області, Райдержадміністрації, виконкоми 
міських, селищних та сільських рад

жовтень Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
області, Райдержадміністрації, виконкоми 
міських, селищних та сільських рад

18. Про дотримання вимог законодавства у 
сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення на об'єктах 
водопостачання, якості та безпечності 
питної води.

Головне управління 
Держпродспоживслужби в області, 
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА

жовтень Головне управління 
Держпродспоживслужби в області, 
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
енергоефективності ОДА

19. Про стан готовності місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, дорожніх, комунальних 
організацій області до дій під час 
несприятливих погодних умов в зимовий 
період 2022-2023 років.

Департамент з питань будівництва та 
архітектури ОДА,
Служба автомобільних доріг в області, 
ДП “Рівненський облавтодор”, 
Управління патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції НП 
України,
Департамент житлово-комунального 

господарства енергетики та 
енергоефективності ОДА, 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

листопад Департамент з питань будівництва та 
архітектури ОДА,
Служба автомобільних доріг в області? 
ДП “Рівненський облавтодор”, 
Управління патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції НП 
України,
Департамент житлово-комунального 
господарства енергетики та 
енергоефективності ОДА, 
Райдержадміністрації, виконкоми міських, 
селищних та сільських рад

20. Про стан впровадження систем раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення. 
Затвердження переліків потенційно 
небезпечних об’єктів, результатів 
класифікації з хімічної небезпеки об’єктів і 
адміністративно-територіальних одиниць 
області.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Управління Держпраці в області

листопад Головне управління ДСНС України у 
області,
Управління Держпраці в області

21. Про стан з пожежами та загибеллю людей 
на них на території області у 2022 році та 
заходи щодо їх попередження.

Головне управління ДСНС України у 
області,
Райдержадміністрації, виконкоми рад 
органів місцевого самоврядування

грудень Головне управління ДСНС України у 
області,
Райдержадміністрації, виконкоми рад 
органів місцевого самоврядування



№
з/п Зміст питання Відповідальні за підготовку матеріалів

Дата
розгляду
питання

Установи, підприємства, організації, 
представники яких є доповідачами та 

учасниками обговорення
22. Про результати проведення у 2022 році 

робіт з розмінування території області. 
Затвердження Плану організації виконання 
завдань з розвідки та розмінування 
місцевості Головним управлінням ДСНС у 
області на 2023 рік.

Головне управління ДСНС України у 
області

грудень Головне управління ДСНС України у 
області

23. Про підведення підсумків роботи комісії 3 
питань ТЕБ та НС області за 2022 рік. 
Затвердження плану роботи Комісії на 2023 
рік.

Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА

грудень Департамент цивільного захисту та 
охорони здоров'я населення ОДА

Примітка: відповідальним за підготовку матеріалів аналітичні довідки та пропозиції до проекту протокольного рішення комісії 
надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ОДА до 20 числа попереднього місяця від дати 
розгляду питання.

Секретар Комісії Віктор ШЕВЧУК



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій області 
(протокол № 43 від 10.12.2020)

ПЛАН
організації виконання завдань з розвідки та розмінування місцевості 

Головним управлінням ДСНС України у Рівненській області на 2022 рік

№
з/п Найменування заходу Відповідальний

виконавець
Співвиконавець Термін

виконання
1 2 3 4 5
1. Виконання термінових заявок у разі надходження 

повідомлень про виявлення вибухонебезпечних 
предметів

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

ГУ Національної поліції в 
області, виконавчі комітети 

міських, селищних та 
сільських рад

Постійно

2. Проведення уточнення розрахунку і визначення сил 
та засобів для здійснення робіт з розмінування 
території

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

Департамент ЦЗ та ОЗН 
облдержадміністрації

Березень

3. Проведення інформаційної та роз’яснювальної 
роботи серед жителів населених пунктів, 
розташованих поблизу території, які потребують 
першочергового очищення від вибухонебезпечних 
предметів

Районні управління 
ГУ ДСНС України 

у області

Виконавчі комітети міських, 
селищних та сільських рад

Постійно



4. Підготовка заявок та отримання необхідної 
кількості вибухових матеріалів та засобів підриву 
для виконання завдань із знищення 
вибухонебезпечних предметів

АРЗ СП ГУ ДСНС 
України 

у Рівненській 
області

У разі 
необхідності

5. Проведення консультацій з місцевими органами 
виконавчої влади та вирішення питань щодо 
порядку виконання у 2022 році робіт з технічного 
обстеження та розмінування території, побутового 
розміщення особового складу, техніки групи 
піротехнічних робіт, організації зберігання, 
отримання та використання вибухових речовин і 
засобів підриву, з ’ясування питань взаємодії та 
всебічного забезпечення робіт

Районні управління 
ГУ ДСНС України 

у області

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, 
селищних та сільських рад

Березень

6. Проведення планових робіт з технічного 
обстеження ділянки місцевості лісового масиву 
поблизу с. Пирятин, Повчанської ТГ, Лубенського 
району, площею -  62.5 га

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

Повчанська сільська рада 
Дубенська 

райдержадміністрація

Травень-
серпень

7. Проведення планових робіт з розмінування ділянки 
місцевості лісового масиву поблизу 
с. Пирятин, Повчанської ТГ, Лубенського району, 
площею -  1,30 га

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

Повчанська сільська рада 
Дубенська 

райдержадміністрація
Травень-
серпень

8. Проведення документальної передачі очищеної від 
вибухонебезпечних предметів території

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

Повчанська сільська рада 
Дубенська 

райдержадміністрація

По мірі 
виконання 

робіт

9. Проведення повторного нетехнічного обстеження 
с. Висоцьк, Висоцької ТГ, Сарненського району

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

Сарненська 
райдержадміністрація 

Висоцька сільська рада

Червень-
липень



10. Визначення попереднього обсягу робіт з 
розмінування територій у 2023 році

ГУ ДСНС України 
у області

Департамент ЦЗ та ОЗН 
облдержадміністрації

Вересень-
жовтень

11 Погодження з місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування місць 
знищення вибухонебезпечних предметів у 2023 році

Районні управління 
ГУ ДСНС України 

у області

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, 
селищних та сільських рад

Вересень-
жовтень

12. Розгляд на комісії з питань ТЕБ та НС області 
питання щодо аналізу та результатів проведених у 
2022 році робіт, проблемних питань, шляхів їх 
вирішення, погодження Плану підготовки та 
виконання у 2023 році завдань із розмінування 
територій

ГУ ДСНС України 
у області

Департамент ЦЗ та ОЗН 
облдержадміністрації

Листопад-
грудень

13. Навчання населення правилами поводження у разі 
виявлення вибухонебезпечних предметів

Районні управління 
ГУ ДСНС України 

у області

Р ай д ержад м ін істр ації, 
виконавчі комітети міських, 
селищних та сільських рад

За окремим 
планом

14. Здійснення обліку та підготовка звітності щодо 
виявлення, знешкодження та знищення 
вибухонебезпечних предметів, своєчасне надання 
звітних документів до ДСНС України

ГУ ДСНС України 
у області

Департамент ЦЗ та ОЗН 
облдержадміністрації

Постійно

15. Висвітлення ходу виконання завдань з розмінування 
територій у засобах масової інформації

---------------------------------------------------------- ^ 4- — 1

ГУ ДСНС України 
у Рівненській 

області

Центральні та місцеві засоби 
масової інформації

Постійно

Секретар Комісії Віктор ШЕВЧУК


