
 
 

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91 

Е-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 
 

ПРОТОКОЛ №12 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «28» травня 2021р.    
    

Присутні:  
Заступники голови комісії: Туровський І.Й., Рафальський О.В. 
Члени комісії: Антипчук А.О., Долевич Ю.М., Коваль О.С., Корпач Н.О.,  
                       Ковальський Я.О., Приходько О.М., Руденко М.С., Савчук А.А.,  
                        Семенець І.В., Фіщук Р.А., Марчук Т.В., Будішевська І.М., Руднєв   
                      С.М.  
  

Запрошені: міські, сільські і селищні голови району, керівники управлінь, 

відділів (секторів) освіти міських, селищних і сільських рад району, начальник 

Новоград-Волинської дільниці басейнового управління водних ресурсів річки 

Прип’яті Руднєв С.М., керівник комунального підприємства Новоград-
Волинської міської ради «Рятувальна станція на воді» Колесник А.В., 
в.о.начальника відділу освіти, охорони здоров’я Новоград-Волинської 

райдержадміністрації  Бобровська Л.М., директор релігійної організації 

«Релігійна місія «Карітас-Олександрівка» Клипацька Г.І., директор обласного 

санаторію радіаційного захисту для дорослого і дитячого населення 

Житомирської обласної ради Чернишевич В.Л. 
 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко 

В.Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визначення та підготовку до купального сезону місць масового 

відпочинку людей на водних об’єктах району. 
Доповідачі: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації 

КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 



 
2 

2. Про стан готовності з питань пожежної безпеки закладів відпочинку та 

оздоровлення людей, у тому числі дітей (у пришкільних таборах), до 

нового оздоровчого періоду. 
Доповідачі: 

1. Представник Новоград-Волинського райуправління  

Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області. 
3. Щодо техногенного та протипожежного захисту закладів освіти району, 

забезпечення підготовки до нового навчального 2021/2022 років. 
Доповідачі: 

1. Представник Новоград-Волинського райуправління  

Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області. 
2. Міські, селищні і сільські голови району. 
3. В.о.начальника відділу освіти, охорони здоров’я 

Новоград-Волинської райдержадміністрації  

БОБРОВСЬКА Л.М. 
4. Про заходи щодо забезпечення готовності до реагування на можливі 

надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної 

обстановки. 
Доповідачі: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О.  
 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент роботи 

комісії). 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
1. СЛУХАЛИ: Про визначення та підготовку до купального сезону 

місць масового відпочинку людей на водних об’єктах 
району. 

  Доповідають: 
1. Головний спеціаліст відділу житлово – 

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О. 

(оголошення проекту рішення комісії). 
Протягом купального сезону літнього періоду 2020 року на водоймах 

Новоград- Волинського району загинуло 8 осіб (м. Новоград-Волинський - 3 
людини, по одній людині в с. Борисівка, с. Майстрів, смт. Ємільчине) в тому 

числі в результаті транспортної пригоди з потраплянням автомобіля в річку 

«Случ» на території Баранівської громади загинуло дві людини. Основною 
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причиною загибелі було купання у стихійних, не підготовлених та не 

обладнаних для цього місцях. 
Атестованою аварійно-рятувальною службою, що має дійсне свідоцтво про 

атестацію та забезпечує безпеку людей при купанні на водних об’єктах є 

Новоград-Волинська міська комунальна рятувальна станція на воді. Служба 

укомплектована особовим складом, який пройшов професійний відбір за 

станом здоров’я та психологічного тестування. Укомплектованість служби 

оснащенням та транспортними засобами відповідає табелям оснащення. 
Відповідно до рішення Новоград-Волинської міської ради визначено одне 

місце масового відпочинку людей на воді (пляж поблизу рятувальної станції по 

вулиці Богуна), де організовано рятувальний пост. 
Міська комунальна рятувальна станція на воді має право на проведення 

водолазних робіт, у тому числі водолазного обстеження та очистки дна 

акваторії водних об’єктів. 
На підставі проведених робіт та підтверджуючих документів щодо 

обстеження та очистки дна акваторії пляжу, рятувальна станція має погоджений 

паспорт пляжу на визначене місце відпочинку на воді з облаштованим місцем 

для купання. 
В інших населених пунктах Новоград-Волинського району місця масового 

відпочинку людей на воді не визначені. 
З метою запобігання нещасним випадкам на воді, заплановано організацію 

трансляції текстів-звернень застережливого характеру на об’єктових 

радіовузлах об’єктів міста, розміщення застережливих інформацій на об’єктах з 

масовим перебуванням людей, публікацію звернення до населення у місцевих 

друкованих та інтернет виданнях. 
У вихідні та святкові дні рейдовими групами Новоград-Волинського районного 

управління Головного управління ДСНС України в Житомирській області 

спільно з представниками Новоград-Волинського райвідділу  поліції Головного 

управління національної поліції України в Житомирській області та соціальних 

служб планується проведення роз'яснювальної роботи з відпочиваючими біля 

водойм шляхом усного спілкування та розповсюдження пам’яток з порадами 

щодо правил відпочинку на воді. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й.). 
3. Представник Новоград-Волинського райуправління Головного 

управління ДСНС України в Житомирській області. 
4. Керівник комунального підприємства Новоград-Волинської міської 

ради «Рятувальна станція на воді» КОЛЕСНИК Анатолій 

Володимирович. 
5. Міські, селищні і сільські голови району. 
6. Представники медичних закладів району. 
7. Начальник Новоград-Волинської дільниці басейнового управління 

водних ресурсів річки Прип’яті РУДНЄВ Сергій Миколайович  
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Рекомендувати міським, сільським, селищним головам району 

додатково вжити заходів щодо виконання Указу Президента України від 

14.07.01 №190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах, наказу МНС від 03.12.01 №272 „Про затвердження 

Правил охорони життя людей на водних об’єктах України (далі – наказу), а 

саме: 
1.1. Вивчити ситуацію з відпочинком місцевого населення в літній період на 

водних об'єктах району та при необхідності рішеннями виконкомів міських, 
сільських, селищних рад визначити місця масового відпочинку на водних 

об'єктах, розташованих в межах населених пунктів, обладнати їх згідно наказу. 

Якщо місць для відпочинку не визначено – в небезпечних місцях та місцях 

стихійного купання на водоймах встановити попереджувальні щити 

„КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”. 
1.2. Вимагати від балансоутримувачів (орендарів) водних об’єктів: 

1.2.1. У разі встановлення ними загального режиму користування водними 

об'єктами обладнати місця купання згідно наказу. 
1.2.2. У разі встановлення ними спеціального користування водними 

об'єктами (риборозведення тощо) до початку купального сезону організувати 

охорону водойм, встановити попереджувальні щити „КУПАТИСЯ 

ЗАБОРОНЕНО!” та розмістити інформацію в місцях масового перебування 

людей про встановлення спеціального режиму водокористування та заборону 

купання. 
1.3. Визначити медичні заклади, які знаходяться поблизу водойм, для 

надання медичної допомоги постраждалим та забезпечити їх необхідним 

інвентарем і медикаментами. 
1.4. Організувати проведення в закладах шкільної, дошкільної та 

позашкільної освіти занять з вивчення правил поведінки . на воді, надання 

домедичної допомоги потерпілим (в тому числі дистанційно). Обладнати у 

навчальних закладах тематичні куточки із зазначеною інформацією. 
1.5. Під час проведення батьківських зборів в закладах шкільної, дошкільної 

та позашкільної освіти здійснювати виступи перед батьками щодо доведення 

правил безпеки під час перебування біля водойм. 
1.6. При передачі в оренду водних об’єктів передбачати відповідальність 

орендарів за утримання водойм у комплексі з гідроспорудами, які їх 

утворюють. 
1.7. Організувати проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи через 

засоби масової інформації щодо пропаганди безпечної поведінки на воді, 

інформування про випадки загибелі людей на водних об'єктах, розміщення 

корисних порад з правилами безпечного відпочинку тощо. 
1.8. Поновлювати матеріали із вимогами безпечного відпочинку людей на 

водних об’єктах, в місцях масового перебування людей (автобусні, залізничні 

вокзали, житлово- комунальні, торгівельні, медичні, освітні та інші соціально-
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побутові заклади й установи, приміщення органів місцевого самоврядування 

тощо). 
1.9. Рекомендувати заключити договори з комунальним підприємством 

Новоград-Волинської міської ради «Рятувальна станція на воді» щодо розшуку 

та підняття на поверхню водойми.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Новоград-

Волинське райуправління Головного управління ДСНС України в 
Житомирській області (Рафальський О.В.). 

 
2. СЛУХАЛИ: Про стан готовності з питань пожежної безпеки 

закладів відпочинку та оздоровлення людей, у тому 

числі дітей (у пришкільних таборах), до нового 

оздоровчого періоду. 
  Доповідають: 

1. Представник Новоград-Волинського райуправління  

Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області. 
 

На території Новоград-Волинського району розташовано два заклади 

відпочинку та оздоровлення, а саме: "Релігійна місія "КАРІТАС-
ОЛЕКСАНДРІВКА", Новоград-Волинський район, с. Олександрівка, вул. 

Довженка, 28 та обласний санаторій радіаційного захисту для дорослого і 

дитячого населення Житомирської обласної ради, Новоград-Волинський район, 

смт. Кам'яний Брід. вул. Довбиська, 1. При перевірці встановлено, що 

керівники закладів пройшли навчання з питань пожежної безпеки, з усіма 

працівниками проведені відповідні інструктажі, на видних місцях вивішені 

плани евакуації людей на випадок пожежі, проведено перевірку та заміри опору 

ізоляції електромережі, наявний захист від прямих попадань блискавки та 

вторинних її проявів, житлові кімнати обладнані системами пожежної 

сигналізації крім санаторію радіаційного захисту, у постійній готовності 

утримується наявна штучна водойма, приміщення забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння. Основним порушенням в приміщеннях релігійної 

місії є необхідність здійснення модернізації пожежних сповіщувачів наявної 

системи автоматичної пожежної сигналізації у відповідність до чинних 

державних будівельних норм. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й. 
3. Представник Новоград-Волинського райуправління  Головного 

управління ДСНС України в Житомирській області. 
4. Директор релігійної організації «Релігійна місія «Карітас-Олександрівка» 

КЛИПАЦЬКА Ганна Іванівна. 
5. Директор обласного санаторію радіаційного захисту для дорослого і 

дитячого населення Житомирської обласної ради ЧЕРНИШЕВИЧ 
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Володимир Леонідович. 
6. Міські, селищні і сільські голови району. 
7. В.о.начальника відділу освіти, охорони здоров’я Новоград-Волинської 

райдержадміністрації  БОБРОВСЬКА Л.М. 
 
 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Рекомендувати міським, сільським, селищним головам району, 

керівникам управлінь, відділів (секторів) освіти міських, сільських, селищних 
рад району, директору релігійної організації «Релігійна місія «Карітас-
Олександрівка» (Клипацька Г.І.), директору обласного санаторію радіаційного 

захисту для дорослого і дитячого населення Житомирської обласної ради 

(Чернишевич В.Л.): 
1.1. Вживати заходів щодо недопущення порушень вимог пожежної безпеки 

та підтримання належного протипожежного захисту у закладах відпочинку та 

оздоровлення людей, у тому числі дітей, згідно нормативно-правових актів 

України з питань пожежної безпеки, а також приписів органів Державного 

нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки. 
1.2.  Проводити комплексні протипожежні тренування у закладах 

відпочинку та оздоровлення людей, у тому числі дітей із залученням пожежно-
рятувальних підрозділів ДСНС України та інших підрозділів добровільної і 

місцевої пожежної охорони, використанням первинних засобів пожежогасіння 

та проведенням евакуації працівників та відвідувачів закладів.  
2. Забезпечити: 

2.1. Дотримання вимог пожежної у закладах відпочинку  та оздоровлення 

людей, у тому числі дітей. 
2.2. Негайне усунення недоліків (порушень), які створюють загрозу 

виникнення пожежі, а також перешкоджатимуть успішній евакуації людей та 

гасінню пожежі разі її виникнення. 
2.3. Відповідність встановленим вимогам пожежної безпеки систем 

протипожежного захисту (пожежної автоматики, блискавкозахисту), засобів, 

що перешкоджатимуть розповсюдженню вогню (вогнезахисна обробка, 

влаштування протипожежних перешкод), які використовується у 
вищезазначених закладах. 

2.4. Дотримання правил і норм під-час влаштування та експлуатації 

електроустановок. 
2.5. Безперешкодний допуск представників органів державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки  у період вжиття заходів 

та здійснення контролю за виконанням їх рішень. 
3. Керівникам управлінь, відділів (секторів) освіти міських, сільських, 

селищних рад району, директору релігійної організації «Релігійна місія 

«Карітас-Олександрівка» (Клипацька Г.І.), директору обласного санаторію 

радіаційного захисту для дорослого і дитячого населення Житомирської 

обласної ради (Чернишевич В.Л.) звертатися до підрозділів Новоград-
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Волинського райуправління  Головного управління ДСНС України в 
Житомирській області (Рафальський О.В.) для залучення працівників і 

пожежної техніки до проведення тренувань з пожежної безпеки з практичним 

використанням первинних засобів пожежогасіння. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Новоград-

Волинське  райуправління  Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області (Рафальський О.В.). 
 

 

3. СЛУХАЛИ: Щодо техногенного та протипожежного захисту 

закладів освіти району, забезпечення підготовки до 

нового навчального 2021/2022 років. 
  Доповідають: 

1. Представник Новоград-Волинського райуправління  

Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області. 
 

Характеризуючи стан пожежної безпеки закладів освіти району слід 

зазначити, що керівництвом та відповідальними посадовими особами 

вживаються заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Відповідальні 

посадові особи пройшли навчання з питань пожежної безпеки, з усіма 

працівниками проводяться відповідні інструктажі, приміщення забезпечено 

знаками безпеки. Встановлено відповідні вказівники місць знаходження 

наявних пожежних гідрантів (водойм). Приміщення в повній мірі забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння, технічне обслуговування та перевірка 

яких проводиться вчасно. Поряд із цим, залишаються не виконаними ряд 

серйозних порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки, за винятком 

ДНЗ с. Дідовичі, с. Гульськ, ЗОШ Нова Романівка, міських Ліцеїв №№1, 4, 11, 

ЗОШ №8, Новоград-Волинського медичного фахового коледжу, Новоград-
Волинського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою, ДНЗ 

«Новоград-Волинське вище професійне училище», гуртожитку відокремленого 

структурного підрозділу "Фаховий коледж геодезії та землеустрою Поліського 

національного університету" с. Ярунь, Ємільчинського опорного навчального 

закладу та ЗОШ Рудня Іванівська не обладнані справними системами 

протипожежного захисту, а в ЗОШ смт. Першотравенськ системи 

протипожежного захисту не обслуговуються. Роками не проводиться 

оброблення засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної 

ефективності елементів горищного покриття будівель, що виконані з 

дерев’яних конструкцій за винятком ДНЗ, ЗОШ №5 та Ліцеїв №№ 1,11, що 

розташовані в м. Новоград- Волинський. 
При перевірці Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-

Волинський економіко-гуманітарний коледж», який знаходиться у будівлях, що 

перебувають на балансі Новоград-Волинської районної державної 

адміністрації, за адресою: м. Новоград- Волинський, вул. Ушакова, 34 та 40 

виявлено ряд серйозних порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки, що 

стосуються безпосередньо орендованих приміщень, а саме: 
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- приміщення навчального корпусу коледжу та спортивного залу 

(вул. Ушакова, 34 та 40) не обладнані системами автоматичної пожежної 

сигналізації, оповіщення про пожежу та управлінням евакуацією людей, а 

також передавання тривожних сповіщень; 
- дерев'яні елементи горищного покриття будівлі спортивного залу 

(крокви, лати) (вул. Ушакова, 40) не оброблені засобами вогнезахисту; 
- не проведено ремонт та усунення дефектів пристроїв захисту від 

прямих попадань блискавки та її вторинних проявів на будівлі спортивного 

залу (вул. Ушакова, 40); 
- не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання 

приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого 

замикання (вул. Ушакова, 34 та 40); 
- не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів і 

перевірку на працездатність шляхом пуску води (вул. Ушакова, 34); 
- шляхи евакуації коледжу (вул. Ушакова, 34) оздоблені матеріалами 

з невизначеними показниками пожежної небезпеки. Також є порушення, які 

стосуються будівлі по вулиці Ушакова, 34 в цілому, виконання яких має 

забезпечити балансоутримувач будівлі, а саме райдержадміністрація. 

Основними з них є те, що дерев’яні елементи горищного покриття будівлі 

навчального корпусу (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту та не 

проведено ремонт і усунення дефектів пристроїв захисту від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів будівлі навчального корпусу. 
Виявлені порушення створюють загрозу виникнення пожежі та 

перешкоджатимуть безпечній евакуації людей з приміщень у разі її 

виникнення, тому відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України 

(стаття 67) є підстава для звернення до адміністративного суду щодо 

застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення 

експлуатації вказаних будівель до повного усунення порушень вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й. 
3. Представник Новоград-Волинського райуправління  Головного 

управління ДСНС України в Житомирській області. 
4. Міські, селищні і сільські голови району. 
5. Керівники управлінь, відділів (секторів) освіти міських, селищних і 

сільських рад району. 
6. В.о.начальника відділу освіти, охорони здоров’я Новоград-Волинської 

райдержадміністрації  БОБРОВСЬКА Л.М. 
 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
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1. Рекомендувати міським, сільським, селищним головам району, 

керівникам управлінь, відділів (секторів) освіти міських, сільських, селищних 

рад району: 
1.1. Вживати заходів щодо недопущення порушень вимог пожежної безпеки 

та підтримання належного протипожежного захисту у закладах освіти району 
(шкільні і дошкільні заклади, заклади позашкільної освіти), згідно нормативно-
правових актів України з питань пожежної безпеки, а також приписів органів 

Державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки. 
1.2. Забезпечити належне фінансування протипожежних заходів шляхом 

внутрішнього перерозподілу видатків або внесенням змін до показників 

бюджетів міських, селищних і сільських рад. 
1.3.  Проводити комплексні протипожежні тренування у закладах освіти 

району із залученням пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України та 

інших підрозділів добровільної і місцевої пожежної охорони, використанням 

первинних засобів пожежогасіння та проведенням евакуації працівників та 

відвідувачів закладів.  
2. Забезпечити: 

2.1. Дотримання вимог пожежної у закладах освіти району. 
2.2. Негайне усунення недоліків (порушень), які створюють загрозу 

виникнення пожежі, а також перешкоджатимуть успішній евакуації людей та 

гасінню пожежі разі її виникнення. 
2.3. Відповідність встановленим вимогам пожежної безпеки систем 

протипожежного захисту (пожежної автоматики, блискавкозахисту), засобів, 

що перешкоджатимуть розповсюдженню вогню (вогнезахисна обробка, 

влаштування протипожежних перешкод), які використовується у 

вищезазначених закладах. 
2.4. Дотримання правил і норм під-час влаштування та експлуатації 

електроустановок. 
2.5. Безперешкодний допуск представників органів державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки  у період вжиття заходів 

та здійснення контролю за виконанням їх рішень. 
2.6. Усунення недоліків (порушень) з питань пожежної безпеки виявлених 

працівниками Державного нагляду (контролю) з питань пожежної і техногенної 

безпеки в закладах освіти району, до початку нового навчального 2021/2022 

років, про що поінформувати Новоград-Волинську райдержадміністрацію до 

27.08.2021 на електронну адресу: czn@nvrda.zht.gov.ua 
3. Керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоград-

Волинський економіко-гуманітарний коледж» спільно з Новоград-Волинською 

райдержадміністрацією в найкоротші терміни забезпечити усунення недоліків 

(порушень), які створюють пряму загрозу виникнення пожежі, перешкоджають 

успішному гасінню пожежі і успішній евакуації людей у разі її виникнення.  
4. Керівникам управлінь, відділів (секторів) освіти міських, сільських, 

селищних рад району, звертатися до підрозділів Новоград-Волинського 

райуправління  Головного управління ДСНС України в Житомирській області 

(Рафальський О.В.) для залучення працівників і пожежної техніки до 

mailto:czn@nvrda.zht.gov.ua
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проведення тренувань з пожежної безпеки з практичним використанням 

первинних засобів пожежогасіння. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Новоград-

Волинське  райуправління  Головного управління ДСНС України в 

Житомирській області (Рафальський О.В.). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо забезпечення готовності до 

реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах 

ускладнення воєнно-політичної обстановки. 
  Доповідають: 

1. Головний спеціаліст відділу житлово – 
комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ Я.О.  
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й. 
3. Представник Новоград-Волинського райуправління  Головного 

управління ДСНС України в Житомирській області. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
На виконання протоколу Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14.05.2021 за №30: 
1. Міським, сільським, селищним головам району, головному спеціалісту 

відділу житлово – комунального господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації (Ковальський Я.О.) забезпечити: 
1.1. Уточнення планів цивільного захисту на особливий період, коригування 

заходів щодо приведення у вищий ступінь готовності до дій за призначенням 

органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, провести штабні 

тренування щодо дій в умовах особливого періоду. 
Строк - до 05 червня 2021 року 

1.2. 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 через місцеві 

мережі радіомовлення і телебачення у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 
Строк  до 05 червня 2021 року 

1.3. Перевірку готовності місцевих систем оповіщення, спеціальних, 

локальних та об’єктових систем оповіщення з практичним запуском сигнально-
гучномовних пристроїв (сирен) та доведенням до населення навчальної 
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інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації із 

завчасним (за 2-3 дні) попередженням населення про проведення зазначеної 

перевірки. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.4. Здійснення додаткових заходів щодо забезпечення сталого 

функціонування об’єктів життєзабезпечення населення, передбачення 

здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах.  
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.5. Спільно з власниками (балансоутримувачами) захисних споруд 

цивільного захисту (далі - захисні споруди) та інших споруд, призначених для 

укриття населення (персоналу, працівників) проведення їх позапланових 

оглядів. На підставі виконаної роботи визначити конкретні заходи щодо їх 

приведення у готовність, насамперед для захисту населення від застосування 

звичайних засобів ураження, а також щодо забезпечення доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.6. Створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних 

засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування захисних 

та інших споруд, призначених для укриття всіх категорій населення. Скласти 

переліки суб’єктів господарювання, техніки та обладнання, що будуть задіяні 

до проведення відповідної роботи; 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.7. Оновлення, а в разі відсутності встановлення покажчиків руху та 

табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття 

населення; 
Строк - до 4 червня 2021 року 

1.8. Коригування персонального складу, а у разі необхідності створення 

формування (призначення відповідальних осіб) з обслуговування фонду 

захисних споруді проведення з ним тренування щодо порядку дій із приведення 

об’єктів такого фонду у готовність до прийняття населення (персоналу, 

працівників) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із практичним 

відпрацюванням заходів, пов’язаних із підготовкою таких споруд до 

заповнення. 
Строк - до 4 червня 2021 року 

1.9. Виконання заходів, передбачених Планом основних заходів цивільного 

захисту на 2021 рік, затвердженим розпорядженням голови Новоград-
Волинської райдержадміністрації від 21.12.2020 за №462, з урахуванням 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 
Строк - протягом 2021 року 

1.10. Організацію та проведення спільно із ТОВ «Рихальський завод сухого 

молока» додаткових заходів щодо мінімізації розповсюдження небезпечних 

хімічних речовин (далі - НХР) у випадку руйнування зазначених об’єктів, 

зокрема інженерно-технічних заходів щодо обмеження розповсюдження НХР 
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(обвалування ємностей із НХР, приведення в готовність аварійних збірних 

ємностей, пристроїв для локалізації розповсюдження НХР тощо), накопичення 

засобів нейтралізації НХР та інше. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.11. Здійснити уточнення складу органів з евакуації, планів евакуації в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а 

також документів, визначених планом цивільного захисту на особливий період 

щодо евакуації населення з районів можливих бойових дій (збройних 

конфліктів) і планів приймання та розміщення евакуйованого населення у 

безпечних районах (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 грудня 2018 р. № 1000-рт). 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.12.  Провести практичні заняття та тренування з особовим складом органів з 

евакуації. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.13. 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. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.14. Забезпечити перевірку готовності мережі спостережень щодо оцінки 

радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення та виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом радіоактивних та небезпечних 

хімічних речовин, у мирний час та в особливий період.  
Строк - до 4 червня 2021 року 

1.15.  Вжити заходів до 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 та 

працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

1.16.  Практично відпрацювати порядок видачі населенню та працівникам 

формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту засобів радіаційного та 

хімічного захисту. 
Строк - до 5 червня 2021 року 

2. Міським, сільським і селищним радам та власникам 

(баланнсоутрувачам) захисних та інших споруд державної та комунальної 

форми власності, забезпечити приведення в готовність 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 

зазначених об’єктів і населених пунктів. 
Строк - до 5 червня 2021 року 
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3. Новоград-Волинському райуправлінню Головного управління ДСНС 

України в Житомирській області, Новоград-Волинському райвідділу поліції 

Головного управління Нацполіції України в Житомирській області, міським, 

селищним і сільським радам району через засоби масової інформації 

забезпечити систематичне інформування населення з питань дій у разі загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій, поводження із вибухонебезпечними 

предметами. 
Строк - постійно 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Новоград-Волинське 

райуправління Головного управління ДСНС України в Житомирській області, 

доручивши міським, селищним і сільським головам району про результати 

поінформувати Новоград-Волинське райуправління Головного управління 

ДСНС України в Житомирській області у визначені строки. 
 
5. Новоград-Волинському райуправлінню Головного управління ДСНС 

України в Житомирській області проаналізувати відповідну інформацію та про 

результати поінформувати районну комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій до 21 червня 2021 року на електронну 

адресу: czn@nvrda.zht.gov.ua. 
 
 

 
 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                В’ячеслав АВРАМЕНКО 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 
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