УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-mail: umns@meta.ua

ПРОТОКОЛ №21
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Зал засідань ОДА, 301 каб.

08 квітня 2020 року
17-00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації –
Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Про розгляд питання щодо виділення додаткових коштів із
резервного фонду обласного бюджету на фінансування заходів, пов’язаних
із запобіганням поширення та ліквідацією випадків гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Про затвердження складу експертної групи по розробці
стабілізаційних заходів в економічній сфері Чернівецької області.
4. Про необхідність дотримання обмежувальних заходів та
карантинних норм відповідно до постанови КМУ № 211 від 11.03.2020р (із
змінами).
5. Про заходи щодо протидії масовим пожежам у природних
екосистемах, лісових масивах і сільськогосподарських угіддях
Чернівецької області.
6. Про заходи щодо протидії виникненню пожеж на стихійних
сміттєзвалищах.
7. Про внесення змін до «Порядку роботи контрольно-пропускних
пунктів в’їзду на територію Чернівецької області та виїзду з неї для
обмеження поширення гострої респіраторної хворобою COVID-19,
причинено коронавірусом SARS-CoV-2».
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РОЗГЛЯД ПИТАННЬ:
ПРО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
ГОПКО Наталію Василівну – в. о. начальника ДУ «Чернівецький
обласний лабораторний центр МОЗ України».
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Заслухану інформацію щодо розвитку епідемічної ситуації на
території Чернівецької області гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, взяти до відома.
ПРО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
Про розгляд питання щодо виділення додаткових коштів із
резервного фонду обласного бюджету на фінансування заходів, пов’язаних
із запобіганням поширення та ліквідацією випадків гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
ЧОРНОГО Олега Васильовича – директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації;
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
2. Заслухану інформацію щодо виділення додаткових коштів із
резервного фонду обласного бюджету на фінансування заходів, пов’язаних із
запобіганням поширення та ліквідацією випадків гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, взяти до відома.
3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
підготувати звернення до голови обласної державної адміністрації щодо
виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету, відповідно вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 «Про
затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету»
4. Департаменту
регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації спільно з Департаментом фінансів обласної державної
адміністрації в найкоротші терміни підготувати проект розпорядження обласної
державної адміністрації «Про виділення коштів із резервного фонду обласного
бюджету», відповідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29
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березня 2002 року №415 «Про затвердження порядку використання коштів
резервного фонду бюджету».
Термін – негайно
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ
Про затвердження складу експертної групи по розробці
стабілізаційних заходів в економічній сфері Чернівецької області.
СЛУХАЛИ:
ГУСАК Наталю Борисівна
адміністрації.

– заступник голови обласної державної

За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Заслухану інформацію про затвердження складу експертної групи по
розробці стабілізаційних заходів в економічній сфері Чернівецької області,
взяти до відома.
2. Затвердити склад експертної групи по розробці стабілізаційних
заходів в економічній сфері Чернівецької області, що додається.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ
Про необхідність дотримання обмежувальних заходів та карантинних
норм відповідно до постанови КМУ № 211 від 11.03.2020р (із змінами).
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича - перший заступник голови обласної
державної адміністрації;
КІШЛАРЯ Святослава Анатолійовича – начальника управління
превентивної діяльності ГУНП України у Чернівецькій області.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Заслухану інформацію щодо необхідність дотримання обмежувальних
заходів та карантинних норм відповідно до постанови КМУ № 211 від
11.03.2020р, взяти до відома (із змінами).
2. Департаменту комунікації обласної державної адміністрації,
районним державним адміністраціям, рекомендувати виконкому Чернівецької
міської ради, Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам
області спільно з представниками та територіальними представниками
Головного управління Національної поліції України у Чернівецькій області та
Управління патрульної поліції в Чернівецькій області
Департаменту
патрульної поліції відповідно до повноважень:
1) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо
необхідності дотримання карантинних заходів згідно норм постанови КМУ
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№211 від 1103.2020р. (із змінами) та ЗУ «Про захист населення від інфекційних
хвороб» (із змінами);
2) особливу
увагу
звернути
на
проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з населенням, на відповідній територій, до та під час
проведення Богослужінь та релігійних обрядів протягом карантинного періоду;
Термін – постійно, до стабілізації епідситуації
ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ
Про заходи щодо протидії масовим пожежам у природних
екосистемах, лісових масивах і сільськогосподарських угіддях
Чернівецької області.
СЛУХАЛИ:
МИХАЙЛЮКА Сергія Миколайовича – начальника УДСНС України у
Чернівецькій області.
ШАМБРУ Олексія Івановича - начальника відділу запобігання
надзвичайних ситуаціям Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Заслухану інформацію щодо протидії масовим пожежам у природних
екосистемах, лісових масивах і сільськогосподарських угіддях Чернівецької
області, взяти до відома.
2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконкому
Чернівецької міської ради, Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним
громадам області, Департаменту агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації, Чернівецькому обласному управлінню лісового та
мисливського господарства, Чернівецькому військовому лісгоспу, Управлінню
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Державній
екологічній інспекції Карпатського округу, Чернівецькому прикордонному
загону, Національним природним паркам «Вижницький», «Хотинський» та
«Черемоський», ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», в межах повноважень:
1) встановити цілодобовий моніторинг природних екосистем для
своєчасного виявлення пожеж для забезпечення своєчасного та об’єктивного
інформування структурних підрозділів Управління ДСНС України у
Чернівецькій області про виникнення пожеж у лісових масивах та на території
сільськогосподарських угідь;
2) заборонити спалювання сухої рослинності на відповідній території та
залишків переробки деревини у лісових масивах, поблизу них та на території
сільськогосподарських угідь;
Термін – постійно
3) провести роз’яснювальну роботу з населенням на відповідній
території через засоби масової інформації щодо небезпеки підпалу сухої трави,
особливо на об’єктах природно-заповідного фонду та правил поведінки на них;
Термін – протягом пожежонебезпечного періоду
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4) забезпечити створення та постійне оновлення в лісових масивах
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення ремонту
спостережних веж, пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення,
очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу прилеглих до
населених пунктів, просік, де проходять повітряні лінії електропередач, нафто-,
газо-, продуктопроводи;
Термін – 12.06.2020
5) забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого
класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням
лісових масивів і лісопаркових зон та в’їзд до них автотранспортних засобів;
Термін – з травня по жовтень 2020 року
6) по закінченню обмежувальних заходів пов’язаних з карантином,
організувати проведення спільних рейдів, патрулювань територій, спрямованих
на попередження виникнення пожеж у лісах та сільгоспугіддях, у тому числі
виявлення і документування злочинних намірів та зловживань у сфері лісового
господарства, навмисних підпалів лісових масивів, а також неконтрольованого
спалювання сухої трави;
Термін – протягом пожежонебезпечного періоду.
7) привести у працездатний стан пожежні автомобілі, мотопомпи та іншу
техніку, пристосовану для цілей пожежогасіння, укомплектування її пожежнотехнічним обладнанням, інвентарем та засобами зв’язку;
8) провести додаткові інструктажі з працівниками щодо порядку дій в
разі виникнення пожеж чи надзвичайних ситуацій в лісових масивах;
9) створити необхідний резерв паливно-мастильних матеріалів, для
забезпечення заправки техніки, що залучається до гасіння пожеж в
екосистемах.
Термін – до 15 червня 2020 року.
10) про вжиті заходи інформувати Управління ДСНС України у
Чернівецькій області та Управління цивільного захисту населення обласної
державної адміністрації.
Термін – до 03 липня та до 25 жовтня 2020 року
3. ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» забезпечити контроль за станом ліній
електропередачі, які проходять в лісових масивах. Відпрацювати схеми
резервного електропостачання до населених пунктів у разі їх відключення від
основних джерел під час гасіння пожеж у лісах області.
Термін – протягом пожежонебезпечного періоду
4. Департаменту комунікацій обласної державної адміністрації
інформувати населення про надзвичайну пожежну небезпеку під час
спалювання сухої трави на сільськогосподарських угіддях, лісових масивах та
одночасно звертати увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки.
Термін – протягом пожежонебезпечного періоду

6

5. Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області організувати у
місцях з масовим перебуванням людей трансляцію текстів, відеороликів
соціальної реклами та розміщення листівок, плакатів щодо дотримання правил
пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах.
Термін – протягом пожежонебезпечного періоду
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ
Про заходи щодо протидії виникненню пожеж на стихійних
сміттєзвалищ.
СЛУХАЛИ:
МИХАЙЛЮКА Сергія Миколайовича – начальника УДСНС України у
Чернівецькій області.
ШАМБРУ Олексія Івановича - начальника відділу запобігання
надзвичайних ситуаціям Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Заслухану інформацію про заходи щодо протидії виникненню пожеж
на стихійних сміттєзвалищ, взяти до відома.
2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконкому
Чернівецької міської ради, Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним
громадам області, в межах повноважень:
1) вжити заходів по недопущенню утворення стихійних сміттєзвалищ на
відповідній території;
2) провести моніторинг стану наявних сміттєзвалищ, що перебувають на
балансі та вжити заходів щодо забезпечення їхньої пожежної безпеки;
3) про вжиті заходи інформувати Управління ДСНС України в
Чернівецькій області.
Термін – 15.04.2020
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ
Про внесення змін до методичних вказівок роботи карантинно
контрольно-пропускних пунктів на адміністративно-територіальних меж
Чернівецької області.
СЛУХАЛИ:
ГУСАК Наталію Борисівну – заступник голови обласної державної
адміністрації;
КОВАЛЮКА Богдана Івановича - перший заступник голови обласної
державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
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