
ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                         Сільський голова  

 

                      Роман ДМИТРІВ  

19 серпня 2022 року   

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 13 

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради  

 

 

с. Гора                        19 серпня 2022 року  

 

 

 

Головував:  Счастливий М.А.    заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   

Присутні:                             члени комісії та запрошені  

 

 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Про стан укриттів в закладах освіти Гірської територіальної громади. 

2. Щодо форми організації роботи навчання закладів освіти Гірської 

територіальної громади в першому семестрі 2022/2023 навчальному році. 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про стан укриттів в закладах освіти Гірської територіальної 

громади . 

 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

Счастливий М.А. - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів.   

Плахотнюк О.М. – начальник управління гуманітарного розвитку. 
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З урахуванням обговорення та на виконання законів України «Про правовий 

режим воєнного стану», відповідно до п.2 Указу Президента України від 

24.02.2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Кодексу 

цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 

№138«Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» та від 

24.06.2022 №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму 

воєнного стану в Україні», Положення про організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.12.2017 року №1669, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.01.2018 року №100/31552, на виконання доручення Прем’єр-міністра України 

за результатами наради від 7 червня 2022 року щодо підготовки закладів освіти 

до 2022/2023 навчального року та осінньо-зимового періоду 2022-2023 років, 

створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, студентів і 

працівників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації, листа 

Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року №1/7035-22 про 

підготовку до початку 2022/2023 навчального року та особливості організації 

освітнього процесу, розпорядження Київської обласної військової адміністрації 

від 01.07.2022 року № 373, з метою створення безпечних умов для навчання та 

праці учасників освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році. 

 

 

ВИРІШИЛИ:   

 

1.1. Взяти до відома інформацію про підготовку укриттів та готовність про 

використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту. 

 

Управлінню гуманітарного розвитку 

 

1.2. Продовжити проведення заходів щодо підготовки захисних споруд    

             цивільного захисту в закладах освіти територіальної громади, відповідно   

             до «Рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних  

             споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів  

             освіти. 

 

                                                                Термін : до 24.08.2022 

 

1.3. На підставі «Актів оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо 

можливості його використання для населення як найпростішого укриття» 

поставити на облік найпростіші укриття відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138, наказу Міністерства 

внутрішніх справ України від 16.06.2020 №460 із урахуванням 

«Рекомендацій щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних 

споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів 

освіти». 
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Термін : до 26.08.2022 

 

                                                          

1.4. Завершити моніторинг виконання рекомендацій щодо організації укриття 

в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей 

(учнів, студентів) закладів освіти. 

 

Термін : 17.08.2022- 24.08.2022  

 

                                                                       Відділу з питань цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

1.5. Надати до управління економічного, регіонального та гуманітарного 

розвитку Бориспільської районної державної адміністрації Київської 

області, інформацію щодо взятих на облік найпростіших укриттів. 

 

Термін: до 26.08.2022 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Щодо форми організації роботи навчання закладів освіти Гірської 

територіальної громади в першому семестрі 2022/2023 навчальному році. 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

Плахотнюк О.М. – начальник управління гуманітарного розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ:   

 

Управлінню гуманітарного розвитку 

 

2.1.  Надати до управління економічного, регіонального та гуманітарного 

розвитку Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, 

остаточну інформацію щодо визначеної форми організації освітнього процесу в 

закладах освіти Гірської територіальної громади. 

 

Термін : до 19.08.2022 

 

 

СЛУХАЛИ: 3.1. Щодо невідкладного забезпечення укриття населення у фонді 

захисних споруд цивільного захисту Гірської територіальної громади. 

Постановка на облік найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення. 

 

ДОПОВІДАЧІ: 
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Чабан О.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту та взаємодії 

правоохоронними органами. 

 

ВИРІШИЛИ:   

 

Управлінню гуманітарного розвитку 

 

3.1.1. Забезпечити об’єкти фонду захисних споруд необхідним обладнанням, 

інвентарем та матеріалами, покажчиками місця знаходження та руху до них, 

засобами отримання інформації, зокрема безкоштовним Інтернетом. 

 

Термін : до 08.09.2022 

 

3.1.2. Забезпечити доведення до населення усіма доступними засобами інформації 

про місця розташування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, 

зокрема їх доступність для людей з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення. 

 

Термін : до 26.08.2022 

 

Відділу з питань цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами 

 

3.1.3. Уточнити потребу фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням 

вимог особливого періоду забезпечивши захист населення, насамперед від дії 

звичайних озброєнь (стрілецької зброї, уламків, снарядів, мін, авіабомб та 

інших боєприпасів), визначити та вжити заходи щодо задоволення таких 

потреб. 

 

Термін : до 08.09.2022 

 

3.1.4. Прискорити проведення огляду та перевірок стану готовності захисних 

споруд цивільного захисту до використання за призначенням (що 

знаходяться на обліку), споруд підземного простору з метою можливості 

використовувати їх як найпростіших укриттів, з взяттям на облік відповідно 

до процедури визначеної наказом МВС України від 16.06.2020 №460. 

3.1.4.1. Керівникам комунальних закладів, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, які функціонують на території Гірської 

сільської ради - сприяти в проведенні їх обстеження та перевірки. 

3.1.4.2. Рекомендувати балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту, 

керівникам комунальних підприємств, головам об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, 

керівникам управляючих та обслуговуючих організацій та іншим 

суб’єктам господарювання, розміщених на території Гірськох сільської 

ради, забезпечити проведення робіт щодо утримання і приведення у 
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готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного 

захисту та найпростіших укриттів, відповідно до наказу МВС України від 

09.07.2018 №5769 «Про затвердження вимог з питань використання та 

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» 

 

Термін : до 10.09.2022 

 

 

СЛУХАЛИ: 3.2. Про стан системи водопостачання населених пунктів    

Гірської сільської ради. 

 

ДОПОВІДАЧ:  

 

Счастливий М.А. - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих  

                                 органів  

 

ВИРІШИЛИ:  

Управлінню житлово-

комунального господарства  

та капітального будівництва                                         

 

3.2.1. Організувати та здійснити заходи з виконання вимог санітарного 

законодавства в частині забезпечення населення якісною та безпечною питною водою: 

3.2.1.1. Впорядкувати зони санітарної охорони джерел водопостачання у 

відповідності до п.6 Постанови КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об’єктів» (за відсутності, встановити огорожу та охоронну 

сигналізацію). 

3.2.1.2. Розробити та затвердити: 

- технологічні регламенти або інші документи з описом технологічного процесу 

виробництва питної води (Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення»; Р.ІІІ, п.3.10 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги 

до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПІН 2.2.4-171-10); 

- інструкції щодо застосування деззасобів, їх концентрації та експозиції, що 

використовуються для знезараження води; 

- програми виробничого контролю якості води питної (ст. 44 Закону України  

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; Р.ІV Державних 

санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» ДСанПІН 2.2.4-171-10); 

- план заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадку 

виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій (ст.24 Закону України «Про питну 

воду, питне водопостачання та водовідведення»). 

3.3.1.3. Паспортизувати об’єкти нецентралізованого водопостачання (громадські 

бювети, свердловини, колодязі) (п.3.34 ДСанПІН 2.2.4-171-10). 

 

Термін: до 15 жовтня 2022  року  
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 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.    № 

409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, 

прийняті у межах її повноважень,  є обов'язковими для виконання органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

 

 

Голова комісії                                                                  Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 

 

Секретар комісії                                                              Людмила БОНЮК 


