
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГГЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 13
позачергового засідання

м. Новомосковськ “07” травня 2021 року

Головував: голова районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій голова Новомосковської
райдержадміністрації Михайло ВИШНЕВСЬКИИ.

Присутні: секретар районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Віталій ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про виконання Комплексу заходів щодо відновлення
функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням 
Новомосковського району та їх доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном та про організацію укриття населення 
у захисних спорудах.

II. Заходи із запобігання поширенню на території Новомосковського
району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АИ8-СоУ-2.

І. Про виконання Комплексу заходів щодо відновлення
функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням 
Новомосковського району та їх доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном та про організацію укриття населення 
у захисних спорудах.

СЛУХАЛИ:
про виконання Комплексу заходів щодо відновлення функціонування 

захисних споруд цивільного захисту за призначенням Новомосковського 
району та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту 
і майном та про організацію укриття населення у захисних спорудах.

ВИСТУПИЛИ:
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій -  голова Новомосковської райдержадміністрації 
Михайло ВИШНЕВСЬКИИ

ВИРІШИЛИ:
1. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 

ДУДКІ В.В.,

1.1. Забезпечити виконання заходів в повному обсязі, передбачених 
пунктами 1, 5, 6, 8, 9 та 14 розділу II Комплексу заходів щодо відновлення 
функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх



доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном,
затвердженого рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій (протокол від 19 червня 2019 року № 21).

Термін: до 18 червня 2021 року

1.2. Продовжити роботу комісій з обстеження наявних найпростіших 
укриттів, приміщень, споруд підземного простору населених пунктів, 
приміщень у підземних, підвальних та цокольних поверхах будівель і споруд 
різного призначення для встановлення можливості їх використання як споруд 
подвійного призначення та найпростіших укриттів. За результатами обстежень, 
на підставі акту оцінки об’єкта поставити на облік як найпростіші укриття.

Термін: до 01 листопада 2021 року

1.3. Організувати роботу з балансоу гримувачами сховищ та 
протирадіаційних укриттів усіх форм власності щодо приведення їх у належний 
стан до використання за призначенням.

Термін: невідкладно
1.4. Вжити заходів щодо приведення найпростіших укриттів, споруд 

подвійного призначення у стан готовності до використання за призначенням 
відповідно до розділу II та V Вимог щодо утримання та експлуатації захисних 
споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 
№ 579 (із змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 
за № 879/32331.

Термін: до 30 грудня 2021 року

1.5. Уточнити (оновити, відпрацювати) інтерактивні карти з адресами 
захисних споруд, забезпечити їх доведення до населення усіма доступними 
засобами інформації, розмістити карти та порядок дій у разі загрози або 
виникнення надзвичайної ситуації на офіційних вебресурсах місцевих органів 
виконавчої влади, органів (місцевого самоврядування?)

Термін: до 30 травня 2021 року

2. ДУДКІ В.В.,
Головному спеціалісту з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації

Надавати методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування з питання організації виконання Комплексу 
заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту 
за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного 
захисту і майном.

Термін: постійно
3. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД,
ДУДКІ В.В.,

Забезпечити доведення до населення усіма доступними засобами 
інтерактивних карт (інформації щодо місць розташування об’єктів фонду 
захисних споруд цивільного захисту), у яких планується укриття населення, 
періодичне уточнення та коригування зазначеної інформації.

Термін: постійно
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4. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД,
Про вжиті заходи та проведену роботу поінформувати, для узагальнення, 

до Новомосковської райдержадміністрації через секретаря районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій електронною 
поштою: ргітак_пгба@і.иа.

Термін: до ЗО грудня 2021 року

II. Заходи із запобігання поширенню на території Новомосковськом 
району гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом БАИБ-СоУ^.

СЛУХАЛИ:
про заходи із запобігання поширенню на території Новомосковського 

району гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
БАБЛ-СоУ^.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я 

райдержадміністрації ТАР А ДЮК С.В.

ВИРІШИЛИ:
1. ТАРАДЮК С.В.
З метою недопущення підвищення показників летальності, 

перезавантаження існуючого ліжкового фонду Новомосковського району, 
раціонального використання, рівномірного забезпечення закладів охорони 
здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну 
хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АЛ8-Со-У-2, медичним 
обладнанням, закупленим за кошти місцевого бюджету, у разі необхідності 
здійснювати дооснащення шляхом тимчасового перерозподілу (передачі) 
обладнання, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, затвердженого 
протоколом позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 22.12.2020 
№ 59.

Термін: на період карантину

Координацію щодо виконання заходів покласти на заступників голови 
райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, 
контроль залишаю за собою.

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Віталій ПРІМАК



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

49069 м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 5 - А  тел.: (056) 742 70 91 
e-mail :tuinnspress@adm. dp. gov.ua

Протокол № 21 позачергового засідання 

м. Дніпро 19 червня 2019 року

Головував: перший заступник голови регіональної комісії з питань ТЕБ 
і НС Кужман О.М.

Присутні: члени регіональної комісії (за списком) та запрошені (за списком)

І. Щодо забезпечення населення області скрапленим газом.

За результатами аналізу наданої інформації, з урахуванням 
обговорення комісія вирішила:

1. Прийняти до відома інформацію щодо обсягів скрапленого газу, що 
реалізовано населенню за січень-травень 2019 року, надану керівниками ТОВ 
“Дніпрорегіонгаз” та ТОВ “Енергоекогруп”.

2. Звернути увагу щодо відсутності у квітні поточного року 
повноцінного виконання ТОВ “Дніпрорегіонгаз” заявок населення щодо 
забезпечення скрапленим газом у балонах по Дніпропетровській, 
Магдалинівській, Нікопольській та Криворізькій виробничих дільницях.

3. Прийняти до відома інформацію керівництва ТОВ “Енергоекогруп” 
щодо виконання зобов’язань по забезпеченню населення області скрапленим 
газом для комунально-побутових потреб взятих керівництвом компанії.

4. ХАРЛАШ КІНУ О.В.
РОСТОВСЬКОМ У О.І.

Вжити невідкладні заходи щодо відновлення шандорів на 
водопропускній споруді Інформувати регіональну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо виконання 
гарантійних зобов’язань стосовно забезпечення населення скрапленим газом.

Термін: постійно
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II. Про Затвердження Комплексу заходів щодо відновлення 

функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та 
їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і 
майном.
(Остроух С.Ф.).

За результатами доповіді, комісія вирішила затвердити Комплекс 
заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного 
захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами 
цивільного захисту і майном.

Заступник голови 
регіональної комісії С.С.КОВАЛЕНКО

Секретар
регіональної комісії Я.П.ТОПТУН


