ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вуя. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58002, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-гпаіі: ис2п@Ьикосіа.£ОУ.иа, ишп5@ше1а.иа

ПРОТОКОЛ № 13
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
каб. 301

15 липня 2021 року
10:00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Порядок денний:
1.

Про проведення обов'язкової вакцинації від СОУШ-19.

2.
Про затвердження переліків невідкладних (першочергових)
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 20 червня
2021 року у Чернівецькій області та виділення коштів з резервного
фонду обласного бюджету на виконання першочергових робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у
Чернівецькій області.
3.
Про звернення Банилівської сільської ради Вижницького
району від 07.07.2021 №02-18/1001 щодо виділення коштів з резервного
фонду державного бюджету на ремонт пошкодженого повінню у 2020 році
надводного газопроводу середнього тиску «Джурів-Банилів» та проведення
берегоукріплюючих та руслорегулюючих робіт під газопроводом.
4.
Про забезпечення пожежної безпеки при збиранні врожаю та
заготівлі грубих кормів.
5.
Про вжиття на території Чернівецької області заходів щодо
упередження виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру.
По першому питанню
ВИСТУПИВ:
КОВАЛЮК Богдан - перший заступник голови обласної державної
адміністрації
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ВИРІШИЛИ:
1.
Рекомендувати керівникам структурних підрозділів обласно
державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування вжити вичерпних заходів щодо вакцинування 100%
працівників від СОУГО-19.
Термін - до 20 серпня 2021 року
По другому питанню
ДОПОВІДАЧ:
ДУНАЄВСЬКИИ Валентин в.о. директора Департаменту
регіонального розвитку обласної державної адміністрації
Внаслідок стихії, яка виникла 20 червня 2021 року на території 9 громад
(Веренчанська, Юрковецька, Кадубовецька, Вікнянська, Горішньошеровецька,
Заставнівська,
Ставчанська,
Великокучурівська
та
Кострижівська)
Чернівецького району пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти
соціальної сфери, земельні ділянки громадян, домогосподарства, дороги
комунальної власності, дороги загального користування, мостові переходи та
мости, сума заявлених збитків яких складає 276688,012 тис.грн.
За результатами опрацювання Департаментом регіонального розвитку
обласної державної адміністрації поданих Чернівецькою районною державною
адміністрацією матеріалів листом від 30.06.2021 №01-25/4-711 сформовано
Перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у Чернівецькій області
на загальну суму 97422,069 тис.грн., у тому числі:
невідкладні (першочергові) роботи з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, які передбачають відновлення бюджетних установ, доріг загального
користування місцевого значення, комунальних доріг, мостів та мостових
переходів на загальну суму 93016,369 тис.грн.;
надання матеріальної допомоги постраждалому населенню - 4405,7
тис.грн.
Враховуючи звернення Чернівецької районної державної адміністрації від
13.07.2021 №01-25/4-811 та лист управління інфраструктури, капітального
будівництва та експлуатації доріг від 14.07.2021 №793 пропонується виділити з
резервного фонду обласного бюджету 4200,0 тис.грн. на виконання
першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла
20 червня 2021 року у Чернівецькій області на автомобільних дорогах
загального користування місцевого значення, включених до переліку
невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у Чернівецькій області.
Таким чином, додаткова потреба у коштах, необхідних для ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у
Чернівецькій області становить 93222,069 тис.грн., яку обласна державна
адміністрація просить виділити з резервного фонду державного бюджету.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію про наслідки надзвичайної ситуації, яка виникла 20
червня 2021 року у Чернівецькій області, взяти до відома.
2. Затвердити переліки невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у
Чернівецькій області, згідно з додатками.

3. Погодити виділення з резервного фонду обласного бюджету 4200,0
тис.грн. на виконання першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у Чернівецькій області на
автомобільних дорогах загального користування місцевого значення,
включених до переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 20 червня 2021 року у
Чернівецькій області, згідно з додатком.
4. Департаменту регіонального розвитку
обласної державної
адміністрації, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 02.07.2021
№31855/1/1-21, направити Міністерству економіки України, Міністерству
розвитку громад та територій України, Міністерству фінансів України
матеріали, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
№ 415 «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду
бюджету» з метою виділення Чернівецькій області коштів з резервного фонду
державного бюджету.
Термін - 15 липня 2021 року
5. Визначити управління інфраструктури, капітального будівництва та
експлуатації доріг обласної державної адміністрації замовником робіт з
проведення аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального
користування місцевого значення, включених до переліку невідкладних
(першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла
20 червня 2021 року у Чернівецькій області.
Термін - до завершення бюджетного року
По третьму питанню
ДОПОВІДАЧ:
СОЛОМКО Василь - голова Банилівської сільської ради
Газопостачання після червня 2020 року та оголошення надзвичайної
ситуації регіонального рівня по Чернівецькій області до с. Банилів та с.
Слобода -Банилів не відновлено. Під час опалювального сезону 2020-2021
років АТ «Чернівцігаз» провело тимчасову трубу, яку станом на сьогодні
демонтували.
Перед початком наступного опалювального сезону залишаються без
тепла 6 тисяч сільських жителів, учні двох шкіл, вихованці закладів дошкільної
освіти та сільська амбулаторія.
Дощі, які випали впродовж червня 2021 року, призвели до погіршення
ситуації, а саме підвищення рівня води у р. Черемош та розмиття дамби
протяжністю близько 300 м. Без проведення берегоукріплюючих та
руслорегулюючих робіт після наступної повені може повторитися надзвичайна
ситуація в с. Банилів Вижницького району. На даний час існує реальна загроза
виникнення надзвичайної ситуації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо ускладнення ситуації с. Банилів та звернення
Банилівської сільської ради Вижницького району щодо виділення коштів з
резервного фонду державного бюджету на ремонт пошкодженого повінню у
2020 році надводного газопроводу середнього тиску «Джурів-Банилів» та
■проведення берегоукріплюючих та руслорегулюючих робіт під газопроводом,
взяти до відома.
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2.
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністр
повторно підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення
коштів з резервного фонду державного бюджету для попередження та
запобігання виникнення надзвичайної ситуації повного руйнування
газопроводу «Джурів-Банилів» відповідно до підпункту а1 пункту 6 постанови
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету» (із змінами).
Термін: негайно
По четвертому питанню
ДОПОВІДАЧ:
ДИНИС Ігор - заступник начальника Головного управління ДСНС
України в Чернівецькій області із запобігання надзвичайним ситуаціям
СЛУХАЛИ:
Інформацію про забезпечення пожежної безпеки при збиранні врожаю та
заготівлі грубих кормів та заходи щодо недопущення матеріальних втрат
зернових і грубих кормів через пожежі та інші надзвичайні ситуації в місцях
збирання, зберігання та переробки врожаю.
ВИРІШИЛИ:
1. Управлінню агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, управлінню екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати Головному
управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій
області, Головному управлінню Національної поліції в Чернівецькій області
встановити цілодобовий моніторинг місць зберігання зернових і грубих кормів,
своєчасного виявлення пожеж та інформування структурних підрозділів
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Чернівецькій
області
про
виникнення
пожеж
на
території
сільськогосподарських угідь.
Термін - у період збирання
врожаю і заготівлі кормів
2. Управлінню агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати Головному
управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій
області:
2.1. Провести інструктажі з керівниками сільськогосподарських
підприємств, головними інженерами, сільськими головами.
Термін - липень 2021 року
2.2. Організувати рейдові перевірки щодо забезпечення протипожежного
стану об’єктів агропромислового комплексу, включаючи фермерські
господарства, хлібоприймальні пункти та готовність хлібозбиральних та
зерноочисних машин, агрегатів і транспортних засобів, які будуть залучені до
збирання нового врожаю.
Термін - липень-серпень 2021 року
3. Управлінню агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, управлінню екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації:

5

3.1. Організувати спільні рейди, патрулювання територій, спрямованих
на попередження виникнення пожеж на сільгоспугіддях.
Термін - липень 2021 року
3.2. Заборонити спалювання сухої рослинності на території
сільськогосподарських угідь.
Термін - липень 2021 року
4.
Районним державним адміністраціям спільно з керівниками
сільгосппідприємств в області забезпечити дотримання вимог щодо
облаштування зернозбиральної техніки, зернотоків, зерноскладів та сіноскладів
системами протипожежного захисту, первинними засобами пожежогасіння.
Термін - липень 2021 року
5. Районним державним адміністраціям, рекомендувати територіальним
громадам області забезпечити боєздатність підрозділів місцевої пожежної
охорони, добровільних пожежних дружин на період збирання врожаю і
заготівлі кормів.
Термін - у період збирання
врожаю і заготівлі кормів
6.
Районним
державним
адміністраціям,
рекомендувати
АТ
«Чернівціобленерго» звернути увагу на необхідність організації перевірки
надійності опор, справності кріплень і натягу ліній електропередач, які
проходять через хлібні масиви. При проведенні ремонтних робіт на лініях
електропередач, розробити і здійснити додаткові заходи для забезпечення
пожежної безпеки.
Термін - липень-серпень 2021 року
7. Районним державним адміністраціям, рекомендувати керівникам
сільгосппідприємств скласти плани протипожежного захисту врожаю кожного
господарства, в якому зазначити місця скирдування грубих кормів, прокоси,
маршрути об’їзду, місця встановлення заборонних та попереджувальних знаків
та написів, тракторів з плугами, пристосованої для гасіння пожеж техніки.
Організувати цілодобову охорону хлібних масивів, скирд та зернотоків.
Термін - впродовж збиральних робіт
8. Управлінню агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, рекомендувати Головному управлінню Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області посилити
роз’яснювальну роботу з населенням області через засоби масової інформації
щодо дотримання правил пожежної безпеки в місцях збирання, переробки і
зберігання врожаю, небезпеки підпалу сухої трави в межах сільгоспугідь.
Термін - у період збирання
врожаю і заготівлі кормів
9. Управлінню агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, управлінню екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації,
районним
державним
адміністраціям,
рекомендувати
територіальним
громадам
області
забезпечити
виконання
сільгосппідприємствами протипожежних заходів у період підготовки, збирання
врожаю із залученням пожежно-рятувальних частин.
Термін - впродовж липня 2021 року
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10. Районним державним адміністраціям:
10.1. Забезпечити збирання зернових культур у першу чергу в найбільш
пожежонебезпечних місцях, які прилягають до населених пунктів, діючих
доріг, лісових дільниць і насаджень та суворо дотримуватись протипожежних
норм і правил при збиранні врожаю.
Термін - липень-серпень 2021 року
10.2. Організувати розчищення від сухої трави та чагарників ділянок
місцевості, що прилягають до сільгоспугідь та поновлення на них захисних
мінералізованих смуг для попередження розповсюдження вогню.
Термін - липень-серпень 2021 року
11. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам
місцевого самоврядування, Головному управлінню Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області створити запаси пальномастильних матеріалів для забезпечення роботи пожежно-рятувальної техніки у
випадку виникнення надзвичайних ситуацій під час збирання врожаю.
Термін - липень-серпень 2021 року
По п’ятому питанню
ВИСТУПИВ:
КОВАЛЮК Богдан - перший заступник голови обласної державної
адміністрації
ВИРІШИЛИ:
1.
Управлінню інфраструктури, капітального будівництва та
експлуатації доріг обласної державної адміністрації, Басейновому управлінню
водних ресурсів річок Прут та Сірет, Чернівецькому обласному управлінню
лісового та мисливського господарства,
Службі автомобільних доріг у
Чернівецькій області, рекомендувати територіальним громадам забезпечити
безумовне виконання доручення обласної державної адміністрації від
14.07.2021 №45-0 у встановлені дорученням терміни.
2.
Про результати виконання цього рішення проінформувати
Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації.
Термін /ЛоДб липня 2021 року
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації перший заступник голови Комісії

Богдан КОВАЛЮК

