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ПРОТОКОЛ № 1
«9» січня 2020 року

м. Миргород

Головував : Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії з
питань ТЕБ та НС Швайка С.О.
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені:
Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти;
Курдюмова Л.Б. – директор територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Миргородської міської ради
Директора Миргородських загальноосвітніх закладів, завідувачі дошкільних навчальних
закладів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Щодо перевірки стану протипожежної і техногенної безпеки Миргородських
загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів.
2.
Про підведення підсумків роботи комісії з питань ТЕБ та НС за 2019 рік.
Визначення завдань та затвердження плану роботи комісії на 2020 рік.
Перше питання порядку денного:
1.
Щодо перевірки стану протипожежної і техногенної безпеки Миргородських
загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів.
Виступили:
Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії з питань ТЕБ та
НС Швайка С.О., який проінформував, що з метою покращення стану пожежної та техногенної
безпеки в закладах освіти, охорони здоров'я виконавчий комітет в 2019 році профінансував
встановлення
системи пожежної сигналізація та проведення вогнезахисного обробітку
дерев’яних конструкцій гаражів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса
Мирного. По всіх навчальних закладах було проведено технічне обслуговування вогнегасників.
Начальник Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області Назаренко Р.В.
проінформував:
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Відділу освіти, відділу культури, КНП "Миргородський міський центр" ПМСД,
Територіальному
центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Миргородської міської ради:
1.1
Проаналізувати стан пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об’єктів та
розглянути на розширених нарадах стан справ щодо їх протипожежного захисту, виконання
заходів з попередження виникнення пожеж та загибелі людей, виконання приписів органів

державного пожежного нагляду, виділення та освоєння коштів на запропоновані заходи
протягом минулого року та розглянути питання про подання звернення до міської ради щодо
виділення коштів, під час переглядів бюджетів всіх рівнів на 2020 рік, програм соціальноекономічного розвитку на виконання протипожежних заходів на об’єктах з масовим
перебуванням людей.
Термін: до 1 лютого 2020 року
1.2
Забезпечити виконання вимог приписів органів державного пожежного нагляду
щодо протипожежного захисту та рішень міської комісії техногенно – екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Термін: відповідно приписів
1.3 Періодично здійснювати планові (позапланові) перевірки об’єктів з нічним
опаленням закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів, інших подібних об'єктів з
цілодобовим перебуванням людей щодо дотримання вимог пожежної безпеки та охорони праці.
Термін: Постійно
1.4 Організувати практичне відпрацювання до 25 січня 2020 року керівниками дитячих
дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, лікувальних закладів, об'єктів з масовим
перебуванням людей дій обслуговуючого персоналу згідно з планами евакуації людей на
випадок виникнення пожежі.
1.5 У дитячих дошкільних та навчальних закладах організувати виховну роботу,
спрямовану на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем. Для цього проводити Дні
обережного поводження з вогнем, Тижнів знань з безпеки життєдіяльності, батьківських зборів
із залученням відповідних фахівців.
Термін: Постійно
1.6
У лікувальних, загальноосвітніх-навчальних закладах, об’єктах соціального
захисту, із залученням персоналу працівників закладів, до 25 січня 2020 року провести
вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання дій на випадок
пожежі.
Для цього створити спеціальні куточки, стенди з відповідною літературою та наочною
агітацією.
1.7 Забезпечити визначення наказами керівників закладів, установ відповідальних за
дотримання протипожежного режиму, забезпечення справності приладів опалення,
електроустановок, технологічного обладнання. Організувати огляд приміщень після закінчення
роботи.
Термін: до 20 вересня 2019 року
1.8 До 1 лютого 2020 року проконтролювати проведення інструктажів з працівниками
підвідомчих закладів, установ
під розпис в спеціальному журналі з питань пожежної,
техногенної безпеки та діям у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
1.9 Привести шляхи евакуації до вимог нормативних документів. Утримувати їх вільними
та демонтувати на шляхах евакуації вогнезаймисте облицювання.
Термін: Постійно
1.10 Забезпечити всі
нормами належності.

заклади, установи

сертифікованими вогнегасниками згідно з
Термін: до 20 січня 2020 року

1.11 Провести перевірку проїздів до об'єктів і протипожежних розривів між ними та
постійно тримати їх вільними.
Термін: Постійно

1.12 У місцях масового перебування людей під час проведення громадських заходів
встановлювати чергування посадових осіб, відповідальних за стан пожежної безпеки.
Термін: Під час проведення заходів
1.13 Доопрацювати до 25 січня 2020 року плани дій по попередженню та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, схеми можливої обстановки у
випадку виникнення надзвичайної ситуації, схеми оповіщення керівного складу та складу
невоєнізованих формувань, інструкції черговому та вахтеру по попередженню та ліквідації
надзвичайних ситуацій.
1.14 Організувати оповіщення працівників, пацієнтів, підопічних, відвідувачів про
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування їх про наявну
обстановку.
Термін: Постійно
1.15
Провести ремонти захисних споруд цивільного захисту та забезпечити їх
експлуатацію відповідно до діючих протипожежних норм .
Термін: до 1 листопада 2020 року
1.16 Заборонити розміщення в будівлях вибухопожежонебезпечного обладнання та
облаштування пожежонебезпечних складів, у тому числі на основі оренди.
Термін: постійно
2.
Міській телестудії «Миргород» організувати висвітлення інформаційних та
проблемних матеріалів щодо безпечної життєдіяльності населення.
Термін: постійно
3.
Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на заступника
міського голови Гуржія О.В.
2.
Про підведення підсумків роботи комісії з питань ТЕБ та НС за 2019 рік.
Визначення завдань та затвердження плану роботи комісії на 2020 рік.
Виступили: Начальник сектору цивільного захисту О.М. Яременко
Розпорядженням міського голови від 21.05.18 року № 71-в створено міську комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі комісія з питань ТЕБ та
НС) та затверджено положення про її діяльність.
У поточному році міською комісією з питань ТЕБ та НС проведено 10 засідань із них 4
позапланових. На засіданнях розглянуто 20 питань із них 6 позапланових.
На засіданнях міської комісії ТЕБ та НС піднімались питання щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у тому числі пожеж) у побуті, про
підготовку до купального сезону 2019 року та літнього відпочинку і оздоровленню дітей, про
стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті. Розглядались питання
організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу та ГРІ серед населення міста в епідсезон 2018-2019 рр.
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію начальника сектору цивільного захисту прийняти до відома.
2.
Затвердити протокольно План роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС на 2020
рік.
Перший заступник голови комісії
Секретар комісії

С.О. Швайка
О.М. Яременко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 09 січня 2020 року №1

ПЛАН
роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій на 2020 рік

м. Миргород
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№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перелік заходів

Відповідальні за підготовку та узагальнення
матеріалів для розгляду на засіданні комісії

Ким внесено питання до
розгляду

Про стан готовності сил та засобів цивільного Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
Виконавчий комітет міської
захисту міста до пропуску льодоходу і повені в 2020 комісії.
ради.
році.
Підготовка матеріалів: Відділ ЖКГ,
КП «Спецкомунтранс», Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у Полтавській області.
Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
Миргородський РВ ГУ
при спалюванні сухої трави, сміття, очерету та іншої комісії.
ДСНС України у
сухої рослинності у весняно-літній період.
Підготовка матеріалів: Миргородський РВ ГУ
Полтавській області
ДСНС України у Полтавській області.
Про стан підготовки місць масового відпочинку Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
Виконавчий комітет міської
на
водних
об'єктах
міста
до
прийняття комісії.
ради
відпочиваючих.
Підготовка матеріалів: Відділ ЖКГ, відділ освіти,
Миргородське міськрайонне управління ГУ
Держпродспоживслужби в Полтавській області,
Миргородський РВ ГУ ДСНС України у
Полтавській області, Миргородський МВП
лабораторних досліджень державної установи
"Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ
України"
Про стан забезпечення населення якісною та
Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
Виконавчий комітет,
безпечною для здоров'я людей питною водою
комісії.
Миргородський РВ ГУ
Підготовка матеріалів: Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у
ДСНС України у Полтавській області, сектор ЦЗ,
Полтавській області.
КП «Миргородводоканал».
Про стан виконання заходів протипожежного Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
Виконавчий комітет,
захисту в закладах освіти, охорони здоров'я та комісії.
Миргородський РВ ГУ
інших об’єктах з масовим перебуванням людей.
Підготовка матеріалів: Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у
ДСНС України у Полтавській області, сектор ЦЗ,
Полтавській області.
КП «Миргородводоканал», відділ освіти, відділ
культури
Про стан утримання джерел зовнішнього Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
Виконавчий комітет,
протипожежного водопостачання на території міста
комісії.
Миргородський РВ ГУ
Підготовка матеріалів: Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у
ДСНС України у Полтавській області, сектор ЦЗ,
Полтавській області.
КП «Миргородводоканал», відділ освіти, відділ

Термін
проведення

Лютий

Лютий

Квітень

Квітень

Червень

Червень
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Відповідальні за підготовку та узагальнення
матеріалів для розгляду на засіданні комісії

Ким внесено питання до
розгляду

Термін
проведення

Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у
Полтавській області,
сектор цивільного захисту

Вересень

Виконавчий комітет міської
ради, Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у
Полтавській області

Вересень

культури
7.

Про технічну інвентаризацію захисних споруд Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
цивільного захисту та стан їх готовності до комісії.
використання за призначенням.
Підготовка матеріалів: Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у Полтавській області, сектор
цивільного захисту.

Про готовність сил та засобів цивільного захисту Узагальнення матеріалів : секретаріат міської
міста до роботи в осінньо-зимовий період 202 – 2021 комісії.
року.
Підготовка матеріалів: Відділ ЖКГ, управління
фінансів, ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго», КП
«Миргородводоканал», відділ освіти, Миргородська
філія ПАТ «Полтаваобленерго», Миргородський
район газопостачання ПАТ "Полтавагаз", районний
центр телекомунікацій № 333 М, КП
«Спецкомунтранс», Миргородське міськрайонне
управління ГУ Держпродспоживслужби в
Полтавській області
9.
Про хід ідентифікації та паспортизації об’єктів,
Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
які становлять потенційну загрозу виникнення НС.
комісії.
Внесення змін та затвердження до переліку ПНО,
Підготовка матеріалів:
ХНО та ОПН на території міста. Графіки
Миргородський РВ ГУ ДСНС України у
впровадження СВР НС.
Полтавській області, сектор ЦЗ.
10.
Підсумки роботи комісії з питань ТЕБ та НС Узагальнення матеріалів: секретаріат міської
міста.
комісії.
Затвердження Плану роботи міської комісії на Підготовка матеріалів:
2021 рік.
Сектор ЦЗ, члени міської комісії.
8.

Виконавчий комітет міської Листопад
ради, Миргородський РВ ГУ
ДСНС України у
Полтавській області
Виконавчий комітет міської
ради.

Груденьсічень

Перший заступник міського голови – перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС

Сергій Швайка

Начальник сектору цивільного захисту - секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС

Олександр Яременко

