
і  '
КАЛУСЪКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

вул. Ш евченка, 6, м. Калуш, Івано-Ф ранківська область, 77300, тел. (03472) 6 03 01, факс: (03472) 6 00 23
e-mail: rd a@ kalushrtla.gov.ua Код ЄДРПОУ 20551682

Ot Oj, 20Af № J / / 7 на № ________________________ в і д ________ _____________

Керівникам структурних 
підрозділів районної державної 
адмі ністрації, територіальних 
органів центральних органів 
виконавчої влади, установ 
підприємств та організацій,

Головам міських, селищних, 
сільських рад

Про надання протоколу

Направляємо на розгляд і виконання в частині, що відноситься до Вашої 
компетенції, протокол №9 від 29 червня 2021 року позачергового засідання 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій.

Просимо надати інформацію про виконання вимог протоколу відповідно 
до термінів виконання на електронну адресу відділу з питань цивільного 
захисту, оборонної та мобілізаційної роботи районної державної адміністрації
mobrda@kalushrda.gov.ua.

Додаток: 6 арк.

Голова районної 
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0956094495
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УКРАЇНА
КАЛУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

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 №9 
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

від 29 червня 2021 року м. Калуш

Головувала:
Голова районної державної адміністрації, голова районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Жанна Табанець 
Присутні:
члени комісії (за окремим списком)

Порядок денний:

1. Про готовність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя 
населення району в літній період (О.Ананевич).

2. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій в районі. (Б.Пеленичка).

3. Про стан пожежної безпеки закладів освіти району (Є.Ткачук).

1. Про готовність місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, забезпечити санітарне та епідемічне 
благополуччя населення району в літній період (О.Ананевич).

Відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 09 червня 2021 року №13, за 
результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:

1. Управлінню соціально-економічного розвитку території районної 
державної адміністрації (М.Мельник), керівникам управлінь та відділів 
Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 
(Г.Химич, Т.Богачов, І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера), керівникам структурних
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підрозділів ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики 
хвороб МОЗ України» (Б.Пеленичка, М.Петрувдка, Л.Василів), органам 
місцевого самоврядування забезпечити:

1.1. Виконання заходів, які заплановані державними програмами і 
планами щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення у літній період 2021 року.

Термін: постійно

1.2. Посилити контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері 
поводження з побутовими відходами (організація санітарної очистки території 
населених пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування місць 
захоронення твердих побутових відходів, полігонів захоронення промислових 
відходів).

Термін: постійно

2. Керівникам управлінь та відділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (Г.Химич, Т.Богачов, 
І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера), Калуському РВП ГУ НП в Івано-Франківській 
області (В.Сав’як), органам місцевого самоврядування забезпечити контроль за 
недопущенням торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях і на 
стихійних ринках, виконанням продовольчими ринками вимог санітарного 
законодавства та правил торгівлі.

Термін: постійно

3. Органам місцевого самоврядування забезпечити здійснення заходів 
щодо попередження виникнення аварійних ситуацій на водопровідно- 
каналізаційних мережах та забезпечити невідкладну ліквідацію аварій на цих 
мережах із подальшим виконанням необхідних відновлювальних робіт, у тому 
числі з проведенням профілактичної дезінфекції.

Термін: постійно

4. Керівникам управлінь та відділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (Г.Химич, Т.Богачов,
І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера) вжити заходи до порушників санітарного 
законодавства та заходи щодо профілактики захворювань на кишкові інфекції.

5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
апарату районної державної адміністрацій’ (Р.Матіїв) забезпечити своєчасне 
інформування населення про санітарно-епідемічну ситуацію на території 
району.

Термін: постійно



6. Управлінню соціально-економічного розвитку території районної 
державної адміністрації (М.Мельник), органам місцевого самоврядування:

6.1. Провести підготовку закладів оздоровлення та відпочинку, пляжів та 
рекреаційних зон загального користування для відпочинку населення у літній 
період, забезпечивши дотримання санітарних норм і правил.

6.2. Провести у закладах оздоровлення та відпочинку необхідні 
дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні заходи.

6.3. Вжити заходи щодо забезпечення населення питною водою 
гарантованої якості, охорони відкритих водойм, регулярної очистки територій 
населених пунктів від побутових відходів та нечистот.

6.4. Забезпечити виконання заходів щодо ліквідації та" недопущення 
утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на підпорядкованій території.

Термін: постійно

6.5. Забезпечити контроль під час проведення літньої оздоровчої кампанії 
належного медичного обслуговування, повноцінного збалансованого 
харчування в закладах оздоровлення та відпочинку.

6.6. Забезпечити підбір кваліфікованого медичного персоналу, що має 
досвід роботи з дітьми у закладах оздоровлення та відпочинку.

6.7. Провести інструктажі медичних працівників, які супроводжують 
дитячі організовані колективи, щодо організації харчування і питного режиму 
дітей.

6.8. Проводити своєчасно і якісно медичні огляди працівників, яких 
направляють на роботу в заклади оздоровлення та відпочинку.

6.9. Забезпечити здійснення контролю за роботою харчоблоків, 
виконанням норм харчування, дотриманням температурного режиму у 
приміщеннях, фізичним вихованням і загартуванням дітей, дотриманням 
фізіологічних норм навантаження під час проведення спортивних змагань і 
трудової діяльності у закладах оздоровлення та відпочинку для дітей.

Термін: на період оздоровчої кампанії

7. Керівникам управлінь та відділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (Г.Химич, Т.Богачов,
І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера), органам місцевого самоврядування забезпечити 
організацію проведення комісійних перевірок закладів оздоровлення та 
відпочинку, об’єктів водопостачання, закладів громадського харчування, 
пляжів, рекреаційних зон щодо додержання вимог санітарного законодавства.



Термін: на період оздоровчої кампанії

8. Органам місцевого самоврядування:

8.1. Визначити перелік систем питного водопостачання (водопровідні 
мережі), що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкції, 
будівництва водопровідних та каналізаційних мереж та забезпечити проведення 
відповідних робіт.

8.2. Забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води 
суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання, відповідно 
до технічного регламенту та надання результатів відомчого контролю 
керівникам управлінь та відділів Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (Г.Химич, Т.Богачов,
І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера).

8.3. Забезпечити погодження суб’єктами господарювання, що надають 
послуги з водопостачання, регламентів або інших документів з описом 
технологічного процесу виробництва питної води з керівниками управлінь та 
відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській 
області (Г.Химич, Т.Богачов, І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера).

8.4. Забезпечити належне облаштування та утримання першого поясу зон 
санітарної охорони водозабірних свердловин на всіх господарсько-питних 
водопроводах незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела 
водопостачання.

Термін: до 27 серпня 2021 року

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань 
цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи районної державної 
адміністрації (Л.Арсенюк) та керівників управлінь та відділів Головного 
управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (Г.Химич, 
Т.Богачов, І.Гіряк, В.Шиян, Ю.Угера), доручивши поінформувати Головне 
управління Держпродслужби в області (Р.Гурський).

Термін: до 10 вересня 2021 року 

2. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій в районі (Б.Пеленичка).

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, 
затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 №595, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за №1159/19897 протоколу 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 9 червня 2021 року №13, за результатами 
доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:



1. Структурним підрозділам ДУ «Івано-Франківський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (Б.Пеленичка, М.Петрушка, 
Л.Василів), головам міських, селищних та сільських рад забезпечити неухильне 
проведення профілактичних щеплень на підпорядкованих адміністративних 
територіях, згідно Календаря профілактичних щеплень в Україні.

2. Дане питання повторно розглянути на наступному засіданні районної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 
соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації 
(М.Мельник), доручивши поінформувати департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації (І.Дмитренко).

»

Термін: до 10 грудня 2021 року 

3. Про стан пожежної безпеки закладів освіти району (Є.Ткачук).

Відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 9 червня 2021 року №13, за 
результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:

1. Управлінню соціально-економічного розвитку території районної 
державної адміністрації (М.Мельник), органам місцевого самоврядування:

1.1. Вжити заходів для створення безпечних та нешкідливих умов 
освітнього процесу.

1.2. Забезпечити експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог 
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, заборонити 
експлуатацію об’єктів, діяльність яких створює загрозу життю та здоров’ю 
людей.

1.3. Забезпечити щорічне планування та належний контроль виконання 
заходів пожежної та техногенної безпеки закладів освіти.

1.4. Проаналізувати протипожежний стан підпорядкованих закладів 
освіти та вжити заходів щодо усунення порушень пожежної та техногенної 
безпеки, виявлених за результатами проведених заходів державного нагляду 
(контролю).

Термін: до 25 серпня 2021 року

2. Калуському районному управлінню Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області



(В. Микитин) забезпечити:

2.1. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з додержанням 
вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» об’єктів закладів освіти незалежно від форм 
власності та підпорядкування.

2.2. Надання консультативно-методичної допомоги керівникам органів 
управління освітою та закладів освіти щодо організації заходів пожежної 
безпеки та усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 
соціально-економічного розвитку території районної державної адміністрації 
(М.Мельник), та поінформувати Департамент освіти, науки та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації (В.Кімакович).

Термін: постійно

Термін: до 17 серпня 2021 року

За дане рішення голосували:

ЗА - 1 1 ПРОТИ - о УТРИМ АЛИСЯ- 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Г олова районної державної адміністрації, 
голова районної комісії
з питань ТЕБ і НС Жанна Табанець

Секретар комісії


