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Ке р і ви и ка м стру кту рн и х її ід розділ і в 
районної державної адм їмici рації, 
територіальних органів центра іьянх  
органів виконавчої влади, закладів 
охорони здоров’я, підприємств, 
установ, організацій,

Головам міських, селищних, 
сільських рад

Про надання протоколу

Направляємо на розгляд і виконання в частині, що відноситеся до 
Вашої компетенції, протокол №8 від 02.06.2021 року позачерговоі'о засідання 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і дадзві чайних 
ситуаці й.

Просимо надати інформацію про виконання вимог протоколу відповідно 
до термінів виконання та електронну адресу відділу з питань цивільного 
захисту, оборонної та мобілізаційної роботи районної державної адміністрації 
тоЬгсіаи '):< а hishrda.gov діа.

Перший заступник голови районної /
державної адміністрації / Окс а на  Канюка
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УКРАЇНА
КАЛУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Шевченка, 6, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300, тел. (03472) 6 02 09, факс: (03472) 6 00 23

e-mail: mobrda@kalushrda.gov.ua

ПРОТОКОЛ №8 
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

від 02 червня 2021 року м. Калуш

Головувала:
Перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Оксана Канюка 
Присутні:
члени комісії (за окремим списком)

Порядок денний:

1. Про заходи щодо забезпечення готовності до реагування на можливі 
надзвичайні ситуації (Л.Арсенюк).

1. Про заходи щодо забезпечення готовності до реагування на можливі 
надзвичайні ситуації.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», протоколу №11 позачергового засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій від 20 травня 2021 року, за результатами доповіді та з урахуванням 
обговорення, комісія вирішила:

1. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), головам міських, 
селищних, сільських рад забезпечити:

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, провести в територіальних 
громадах штабні тренування щодо дій в умовах особливого періоду.
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Термін: до 04 червня 2021 року

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

Термін: до 04 червня 2021 року

перевірку готовності місцевих систем централізованого оповіщення, 
спеціальних, 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.

Термін: до 04 червня 2021 року

1.1.Головам міських, селищних, сільських рад, установам, організаціям, 
підприємствам, які є балансоутримувачами цивільних споруд забезпечити:

здійснення додаткових заходів щодо забезпечення сталого 
функціонування об’єктів життєзабезпечення населення, передбачити 
здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах.

Термін: до 04 червня 2021 року

створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних 
засобів, необхідних для приведення в готовність та укомплектування захисних 
та інших споруд, призначених для укриття всіх категорій населення.

Термін: до 04 червня 2021 року

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

Термін: до 04 червня 2021 року

організацію та проведення спільно із суб’єктами господарювання 
додаткових заходів на хімічно небезпечних об’єктах щодо мінімізації 
розповсюдження небезпечних хімічних речовин (далі - НХР) у випадку



руйнування зазначених об'єктів, зокрема інженерно-технічних заходів щодо 
обмеження розповсюдження НХР (обвалування ємностей з НХР, приведення в 
готовність аварійних збірних ємностей, пристроїв для локалізації 
розповсюдження НХР тощо), накопичення засобів нейтралізації НХР та інше.

Термін: до 04 червня 2021 року

виконання заходів, передбачених Планом основних заходів цивільного 
захисту району на 2021 рік, затвердженим розпорядженням районної державної 
адміністрації від 09.02.2021 № 31 «Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту Калуського району на 2021 рік» з урахуванням 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Термін: протягом 2021 року

проведення позапланових оглядів захисних споруд цивільного захисту 
(далі - захисні споруди) та інших споруд, призначених для укриття населення 
(персоналу, працівників). На підставі проведеної роботи визначити конкретні 
заходи щодо їх приведення в готовність, насамперед, для захисту населення від 
застосування звичайних засобів ураження, а також забезпечення доступності 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Термін: до 04 червня 2021 року

2. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), територіальним органам 
центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 
суб’єктам господарювання забезпечити приведення в готовність захисних та 
інших споруд 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 
вищезазначених об’єктів та населених пунктів.

Термін: до 04 червня 2021 року

3. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), головам міських, 
селищних, сільських рад:

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



(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. 
№ 1000-рт).

Термін: до 04 червня 2021 року

провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з 
евакуації.

Термін: до 04 червня 2021 року

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.

Термін: до 04 червня 2021 року

забезпечити перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки 
радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення та виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом радіоактивних та небезпечних 
хімічних речовин, у мирний час та в особливий період.

Термін: до 04 червня 2021 року

ужити заходів щодо 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 і 
працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту.

Термін: до 04 червня 2021 року

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

Термін: до 04 червня 2021 року

4. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), Калуському районному 
управлінню Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Івано-Франківській області (В. Микитин), відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації (Р. 
Матіїв), головам міських, селищних, сільських рад, через засоби масової 
інформації забезпечити інформування населення про основні правила 
поведінки та дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, 
поводження із вибухонебезпечними предметами.

Термін: при необхідності



5. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), Калуському районному 
управлінню Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій в Івано-Франківській області (В. Микитин), разом з органами 
місцевого самоврядування організувати виїзні заняття з фахівцями 
підпорядкованих органів, до повноважень яких відносяться питання цивільного 
захисту, стосовно реалізації заходів захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Термін: до 10 червня 2021 року

6. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Л. Перетятко), управлінню соціально-економічного розвитку 
території районної державної адміністрації (М.Мельник), Калуському 
районному відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області (І.Влашин), 
міським, селищним, сільським головам відпрацювати алгоритм дій та 
визначити конкретні заходи щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним 
особам у разі виникнення масової внутрішньої міграції населення у зв’язку 
посиленням загрози виникнення збройного конфлікту.

Термін: до 04 червня 2021 року

7. Органам місцевого самоврядування району: організувати 
проведення позачергових засідань місцевих комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких уточнити завдання 
підприємствам (установам та організаціям) щодо забезпечення готовності до 
реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно- 
політичної обстановки.

Термін: до 04 червня 2021 року

8. Органам місцевого самоврядування району, Управлінню соціального 
захисту населення районної державної адміністрації (Л. Перетятко) провести 
обстеження місць компактного поселення внутрішньо переміщених осіб на 
предмет забезпечення їх належними житлово-побутовими умовами, здійснити 
підтвердження їх кількості та запланувати нові місця придатні для тимчасового 
розміщення постраждалого населення.

Термін: до 04 червня 2021 року

9. Управлінню соціально-економічного розвитку території районної 
державної адміністрації (М.Мельник), керівникам закладів охорони здоров”я 
району оновити номенклатуру необхідних лікарських засобів для надання 
населенню медичної допомоги.

Термін: до 04 червня 2021 року



10. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти 
на відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи 
районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), доручивши органам місцевого 
самоврядування, структурним підрозділам райдержадміністрації 
поінформувати відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної 
роботи районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), у визначені терміни.

Відділу з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи 
районної державної адміністрації (Л.Арсенюк), проаналізувати відповідну 
інформацію та про результати поінформувати управління з питань цивільного 
захисту облдержадміністрації (В. Стебницький) до 12 червня 2021 року.

За дане рішення голосували:

З А -  9 ПРОТИ -0  УТРИМ АЛИСЯ- 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації, 
заступник голови районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Оксана Канюка

Секретар комісії Лілія Арсенюк


