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позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Рівненської області

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

І. Про стан готовності органів управління та сил територіальної 
підсистеми ЄДСЦЗ області до попередження, ліквідації аварій та 
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

(Доповідь: Семчук О.Б., співдоповіді: Крук С.І., Добровольський І.Я., 
КоржевськийП.М., Слободенюк РМ., Востриков О.М.)

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

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, згідно до повноважень, головам районних державних 
адміністрацій, виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад:

1.1. Забезпечити неухильне виконання заходів з підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років, планів заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки.

1.2. Підготувати інженерну, спеціальну і снігоочисну техніку, автомобілі 
підвищеної прохідності, пересувні електростанції, пункти обігріву та 
життєзабезпечення до застосування їх на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій.

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, та плани взаємодії при виконанні 
спільних заходів під час ускладнення погодних умов.

1.4. Поповнити запаси матеріальних галузевих та місцевих резервів для 
виконання заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
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і надання термінової допомоги постраждалому населенню за рахунок коштів 
місцевих бюджетів.

1.5. Посилити роз'яснювальну роботу серед населення, у тому числі в 
засобах масової інформації, щодо правил безпечної поведінки під час можливих 
надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду.

Термін: до 30.11.2021
2. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим 

комітетам міських, селищних та сільських рад:
2.1. Визначити приміщення, які можливо пристосувати під пункти 

обігріву. У разі ускладнення погодних умов, з метою недопущення загибелі 
населення внаслідок переохолодження, організувати розгортання та роботу 
пересувних і стаціонарних пунктів обігріву для населення.

Термін: до 10.11.2021
2.2. Передбачити та створити запаси твердого палива, продуктів 

харчування, майна на випадок розгортання пунктів обігріву.
Термін: до 10.11.2021

2.3. Здійснювати контроль за організацією та координацією роботи 
пунктів обігріву.

Термін: постійно
3. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики 

та енергоефективності облдержадміністрації, ПАТ "Рівнеобленерго", AT 
"Рівнегаз", Рівненському лінійному виробничому управлінню 
магістральних газопроводів філії УМГ "Львівтрансгаз" забезпечити 
протягом опалювального сезону 2021-2022 років надійне електро-, 
газопостачання житлово-комунальних об’єктів області.

Термін: з 30.10.2021 до 15.04.2022
4. Службі автомобільних доріг у області, ДП "Рівненський 

облавтодор", управлінню дорожнього господарства департаменту з питань 
будівництва та архітектури облдержадміністрації:

4.1. Завершити заготівлю посилочних та пально-мастильних матеріалів 
відповідно до розрахункових потреб.

Термін: до 15.11.2021
4.2. Організувати та провести технічне обслуговування і ремонт всієї 

дорожньої та снігоприбиральної техніки.
Термін: до 15.11.2021

4.3. Спільно із Управлінням патрульної поліції в області Департаменту 
патрульної поліції НП України, органами місцевого самоврядування уточнити 
місця відстою автотранспорту на дорогах міжнародного та державного 
значення у разі прийняття рішення щодо обмеження, або припинення руху по 
них внаслідок ускладнення погодних умов.

Термін: до 15.11.2021



5. Головному управлінню ДСНС України у Рівненській області:
5.1. Організувати підготовку інженерної техніки і бути в готовності до її 

застосування на випадок ліквідації великих снігових заносів на шляхах та в 
населених пунктах області.

Термін: до 15.11.2021, далі - 
постійно

5.2. Підготувати мобільні пункти обігріву, майно та пристосування для 
пунктів обігріву у населених пунктах області і бути готовим до їх розгортання.

Термін: до 15.11.2021, далі - 
постійно

6. Обласному центру з гідрометеорології, департаменту з питань 
будівництва та архітектури облдержадміністрації, управлінню 
інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, Службі 
автомобільних доріг у області, Управлінню патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції НП України, Головному управлінню 
ДСНС України у області, департаменту цифрової трансформації та

•  •  t o  ^  •  •  • • •суспільних комунікацій облдержадміністрації уточнити порядок 
оперативного інформування учасників дорожнього руху про надзвичайні 
ситуації, ускладнення метеорологічних та інших умов дорожнього руху.

Термін: постійно
1. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 

енергдефективності облдержадміністрації, департаменту цивільного 
захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, управлінню 
освіти і науки облдержадміністрації, управлінню культури і туризму 
облдержадміністрації, Головному управлінню ДСНС України у області, 
департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної

•  ^  •  •  • • •  wполітики та спорту облдержадміністрації, головам районних державних 
адміністрацій, виконавчим комітетам міських, селищних та сільських 
рад:

7.1. Забезпечити розроблення (уточнення) Планів реагування органів 
управління та сил цивільного захисту закладів охорони здоров’я, освіти, 
культури, соціального захисту населення, організувати накопичення 
матеріальних резервів на випадок погіршення погодних умов.

7.2. Організувати перевірки об'єктів найбільш уразливих 
категорій споживачів (школи, лікарні, дитячі садки, інтернати, водозабори, 
каналізаційно-насосні станції тощо), вжити заходів щодо забезпечення цих 
об'єктів автономними джерелами живлення та їх готовності до роботи в умовах 
низьких температур.

Термін: до 30.11.2021
7.3. Забезпечити підготовку учасників навчально-виховного процесу 

галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до вимог програм 
загальної та спеціальної підготовки з урахуванням вимог наказу ДСНС України 
від 06.06.2014 № 458.

7.4. Забезпечити проведення об’єктових тренувань з працівниками 
закладів, учнями та студентами з відпрацюванням дій на випадок виникнення



надзвичайних ситуацій, відповідно до вимог Порядку організації та проведення 
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, 
затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 № 931.

Термін: до 30.11.2021
8. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення 

облдержадміністрації:
8.1. Забезпечити чергування на пунктах обігріву медичних працівників з 

метою своєчасного надання кваліфікованої медичної та медико-психологічної 
допомоги громадянам.

Термін: постійно, на час
розгортання пунктів обігріву

8.2. Спільно з Головним управлінням ДСНС України у області 
організувати та провести у медичних закладах області навчання з евакуації 
хворих та персоналу на випадок виникнення аварійних чи надзвичайних 
ситуації у осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Термін: до 01.12.2021
9. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати управління з 

питань цивільного захисту департаменту цивільного захисту та охорони 
здоров’я населення облдержадміністрації до 1 грудня 2021 року.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент
•  •  ^  •  •  • • •  цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації.

11. Про стан готовності місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій області до 
дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
забезпеченням теплопостачання споживачам області під час проведення 
опалювального сезону 2021-2022 року
(Доповідь: Клімчук О.В., співдоповідь: Семчук О.Б.)

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

1. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим 
комітетам міських, селищних та сільських рад:

1.1. Забезпечити надійне управління та ефективну експлуатацію, надання 
необхідного рівня і якості послуг населенню, а також контроль за технічним 
станом, використанням та утриманням об’єктів нерухомого майна усіх форм 
власності протягом опалювального сезону.

1.2. Забезпечити неухильне виконання планів заходів з підготовки 
підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального 
господарства до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 
Не допустити виникнення аварій на об’єктах теплового та газового 
господарств. Уточнити плани реагування на виникнення аварій, надзвичайних 
ситуацій, евакуаційних заходів, планів щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної 
безпеки.



Термін: постійно
1.3. На період опалювального сезону організувати забезпечення 

виконання робіт з перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів.
1.4. Згідно укладених актів розмежування балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності сторін забезпечувати належну експлуатацію 
системи газопостачання будинків шляхом укладення договорів на проведення 
технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньо-будинкових 
газових мереж із суб’єктами господарювання, що мають право на виконання 
таких робіт.

Термін: до 01.12.2021
1.5. Встановити контроль за дотриманням порядку перепланування 

квартир (димових та вентиляційних каналів), недопущення випадків 
самовільної установки газових приладів, їх переобладнанням без необхідних 
проектних рішень. При виявленні таких фактів вживати дієвих заходів 
відповідно до законодавства.

Термін: постійно
1.6. Вжити заходів безпеки щодо встановлення сигналізаторів 

загазованості, електромагнітних клапанів тощо в житлових будинках та 
квартирах, де проживають громадяни з фізичними та психічними вадами.

Термін: протягом 2021-2022років
1.7. Активізувати роботу адміністративних комісій з порушниками 

правил безпеки при використанні газу в побуті, при виявленні 
несанкціонованих підключень до систем газопостачання, втручання в роботу та 
конструкцію вентиляційних та димових каналів.

Термін: постійно
1.8. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення та організувати 

проведення постійної профілактичної роботи із неблагополучними сім’ями та 
одинокими громадянами похилого віку, які проживають у багатоповерхових 
будинках з роз’яснення заходів безпеки при експлуатації газового обладнання.

Термін: постійно
2. AT "Рівнегаз":
2.1. Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на надійне та безаварійне газопостачання споживачів, запобігання 
аваріям та нещасним випадкам при використанні газу в побуті, дотримання 
законодавства у цій сфері.

Термін: постійно
2.2. При проведенні планового технічного обслуговування внутрішньо- 

будинкового газового обладнання, доводити до відома власників приватних 
будинків та квартир про особисту відповідальність за утримання димових та 
вентиляційних каналів у технічно-справному стані, своєчасне проведення їх 
перевірки та прочищення.

Термін: постійно
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент 

житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності



облдержадміністрації, якому звіт про виконання протокольного рішення 
надати в секретаріат Комісії до 1 травня 2022 року.

III. Про стан створення та функціонування підрозділів добровільної 
пожежної охорони. Затвердження переліку підприємств, установ та 
організацій, де рекомендується створення добровільних пожежних дружин 
(команд) на 2022рік.

(Доповідь: Панюк О.В.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання порядку 

денного Комісія вирішила:
1. Затвердити Перелік підприємств, установ та організацій, де 

рекомендується створення добровільних пожежних команд (дружин) на 
території області у 2022 році, згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 
головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам 
міських, селищних та сільських рад активізувати роботу щодо створення в 
межах адміністративно-територіальних одиниць підрозділів добровільної 
пожежної охорони.

Термін: протягом року
3. Головам районних державних адміністрацій, виконавчим 

комітетам міських, селищних та сільських рад:
3.1. Питання стану функціонування наявних та створення нових 

підрозділів місцевої (добровільної) пожежної охорони розглянути на засіданнях 
комісій з питань ТЕБ та НС.

Термін: до 01.12.2021
3.2. Для підтримання боєздатності підрозділів добровільних пожежних 

дружин забезпечити їх належне фінансування. При плануванні бюджетів на 
2022 рік передбачати кошти на виконання заходів пожежної безпеки, в першу 
чергу на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей.

Термін: до 25.12.2021
3.3. Розробити та затвердити Програми щодо створення підрозділів 

добровільної пожежної охорони у період 2022-2024 роки на підвідомчих 
адміністративно-територіальних одиницях.

Термін: до 25.12.2021
3.4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з 

основ пожежної безпеки, попередження травмування та загибелі людей на 
пожежах з залученням працівників добровільних пожежних команд.

Термін: постійно
3.6. Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств, 

Головним управлінням ДСНС України у області організувати та провести 
спільні пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів, під час 
яких проводити навчання населення правилам пожежної безпеки, у першу 
чергу в період осінньо-зимового (опалювального) періоду.

Термін: постійно



4. Головному управлінню ДСНС України у області через засоби 
масової інформації постійно висвітлювати протипожежні застереження та 
проблемні питання у забезпеченні пожежної безпеки.

Термін: постійно 
5. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати Головне 

управління ДСНС України у області до 15 січня 2022 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України у області, якому звіт про виконання протокольного рішення 
надати в секретаріат Комісії до 1 лютого 2022 року.

Голова облдержадміністрації, 
Голова Комісії Віталій КОВАЛЬ

Секретар Комісії


