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К А М ’ЯН СЬКА М ІСЬКА КОМ ІСІЯ

З ПИТАНЬ ТЕХН ОГЕН Н О-ЕКОЛОГІЧН ОЇ БЕЗПЕКИ ТА  
НАДЗВИЧАЙНИХ СИ ТУАЦ ІЙ

51931, майдан Петра Калнишевського,2

Протокол чергового засідання № 1

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

<<Л5» с і ч н я  2019 року м. Кам’янське

Присутні: члени комісії (за окремим списком, додаток 1)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС
на 2019 рік.

ПО П ЕРШ ОМ У ПИТАННЮ

СЛУХАЛИ:

Начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення міської ради (Андреева) щодо плану роботи міської комісії 
з питань ТЕБ та НС на 2019 рік.

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення міська комісія з 
питань ТЕБ та НС

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2019 рік (додається).

2. Контроль за виконанням плану міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2019 рік покласти на першого 
заступника голови міської комісії з питань ТЕБ та НС, першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Чернишова O.A. та начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населенш^т&ишї ради Андреева Є.М.

Голова міської комісії
з питань ТЕБ та НС І — А.Л.БІЛОУСОВ

Секретар міської комі 
з питань ТЕБ та НС \  * 24604і68 Ю.Ю.ЛІННІК

Додаток 1 до листа 
№02-06відп/166 від 06.08.2019



Затверджений рішенням міської комісії 
з питань ТЕБ та НС,  
протокол № 1_ від _25_ січня 2019 року 

ПЛАН 
роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2019 рік 

 № 
з/п Найменування питання Термін 

розгляду Відповідальні за підготовку матеріалів Доповідач 
Відміт
ка про 
вик. 

І. Організаційні заходи 
1. Про затвердження плану роботи 

міської комісії з питань ТЕБ та НС на 
2019 рік. 

січень Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, 
секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС, 
начальник управління з питань НС та ЦЗН 
міської ради 

Начальник  управління з питань 
НС та ЦЗН міської ради 

2. Про підготовку органів місцевого 
самоврядування та підприємств. 
установ та організацій міста щодо 
підготовки до пропуску льодоходу, 
повені та паводків у 2019 році. 

лютий Управління з питань НС та ЦЗН міської ради Начальник  управління з питань 
НС та ЦЗН міської ради 

3. Про заходи попередження пожеж та 
загибелі (травмуванню) людей в 
житловому секторі 

лютий Міське управління ГУ ДС України з НС 
у Дніпропетровській області. 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області 

4. Про стан забезпечення населення 
якісною та безпечною для здоров’я 
людини питною водою.  

березень Кам’янське міськрайоне управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровської 
області  

Начальник Кам’янського 
міськрайоного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровської області  
Директор КВП КМР 
«Міськводоканал» 
Директор департаменту 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
міської ради.  
Начальник відокремленого 
структурного підрозділу 
«Кам’янське міський відділ 
лабораторних досліджень ДУ 
ДОЛЦ МОЗ 
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 № 
з/п Найменування питання Термін  

розгляду Відповідальні за підготовку матеріалів Доповідач 
Відміт
ка про 
вик. 

5.   Про заходи щодо попередження 
отруєнь дикорослими грибами та 
ботулізму серед населення міста 
Кам’янське 
 

березень  Відокремлений структурний підрозділ міський 
відділ лабораторних досліджень ДУ ДОЛЦ МОЗ 

Начальник відокремленого 
структурного підрозділу 
«Кам’янське міський відділ 
лабораторних досліджень ДУ 
ДОЛЦ МОЗ  
Начальник Кам’янського 
міськрайоного управління  
ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровської області  
 

 

6.  Про стан санітарно – 
епідеміологічного благополуччя 
населення у весняно-літній період 
2019 року 

березень Кам’янське міськрайоне управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровської 
області  
 
Відокремлений структурний підрозділ міський 
відділ лабораторних досліджень ДУ ДОЛЦ 
МОЗ- Головний державний санітарний лікар  
м. Кам’янське 

Начальник Кам’янського 
міськрайоного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Дніпропетровської області  

Начальник відокремленого 
структурного підрозділу 
«Кам’янське міський відділ 
лабораторних досліджень ДУ 
ДОЛЦ МОЗ  

 

7.  Про заходи щодо запобігання та 
протидії масовим пожежам лісів і 
сільгоспугідь у літній період 2019 
року.  

квітень Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

 

8.  Про організацію відпочинку 
громадян на водних об’єктах міста у 
літній період 2019 року та 
невідкладні заходи щодо запобігання 
загибелі людей на воді. 

квітень  
 

. Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва міської ради.  
Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 
 
Управління з питань НС та ЦЗН міської ради 

Директор департаменту 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
міської ради.  
Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 
Начальник управління з питань 
НС та ЦЗН міської ради 
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 № 
з/п Найменування питання Термін  

розгляду Відповідальні за підготовку матеріалів Доповідач 
Відміт
ка про 
вик. 

9.  Про стан зовнішнього 
протипожежного водопостачання 
міста 

квітень Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області 
 Директор КВП КМР 
«Міськводоканал»  

 

10.  Про затвердження Паспорту ризику 
виникнення НС в м. Кам’янське. 

липень Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області 

 

11.  Про заходи щодо підготовки 
житлового фонду та  об’єктів 
життєзабезпечення міста до осінньо-
зимового періоду 2019-2020 років. 

вересень Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва міської ради.  
Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

Директор департаменту 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
міської ради.  

 

12.  Про стан технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту 
міста 

вересень- 
жовтень  

Управління з питань НС та  ЦЗН міської ради 
Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

Начальник управління з питань 
НС  т а ЦЗН міської ради 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області 

 

13.  Про стан системи протипожежного 
захисту будинків підвищеної 
поверховості та висотних будинків 

жовтень Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 
Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва міської ради. 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  

Директор департаменту 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
міської ради.  

 

14.  Про епідемічну ситуацію з грипу та 
проведення обмежувальних заходів 
по зменшенню захворюваності 
населення міста. 

листопад Департамент охорони здоров’я та соціальної 
політики міської ради  

Відокремлений структурний підрозділ міський 
відділ лабораторних досліджень ДУ ДОЛЦ 
МОЗ-  

Начальник відокремленого 
структурного підрозділу 
«міський відділ лабораторних 
досліджень ДУ ДОЛЦ МОЗ 

 

15.  Про стан забезпечення оповіщення та 
інформування населення про загрозу 

листопад Управління з питань НС та  ЦЗН міської ради, Начальник управління з питань 
НС та ЦЗН міської ради, 
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 № 
з/п Найменування питання Термін  

розгляду Відповідальні за підготовку матеріалів Доповідач 
Відміт
ка про 
вик. 

і виникнення надзвичайних ситуацій    

16.  Про заходи щодо попередження 
загибелі людей на водних об’єктах 
міста у зимовий період. 

листопад Міське управління ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області. 

Начальник міського управління 
ГУ ДС України з НС  
у Дніпропетровській області 

 

17.  Про внесення змін до переліку 
потенційно-небезпечних об’єктів  
м. Кам’янське. 

грудень Управління з питань НС та ЦЗН міської ради. 
 

Начальник  управління з питань 
НС та ЦЗН міської ради 

 

18.  Засідання міської комісії з питань 
ТЕБ та НС при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій 
на території міста. 

протягом  
року, при 
загрозі та 
виникнен

ні НС 

Управління з питань НС та ЦЗН міської ради та 
структурні підрозділи виконавчих органів 
міської ради  

За   окремим   визначенням   

19.  Підготовка документів щодо змін до 
рішень виконкому міської ради, які 
стосуються роботи комісії 

протягом 
року за 

необхідні
стю 

 

Управління з питань НС  та ЦЗН міської ради Начальник управління з питань 
НС  та  ЦЗН міської ради  
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ІІ. Оперативна підготовка міської комісії з питань ТЕБ та НС 

1 Участь міської комісії з питань ТЕБ 
та НС у навчаннях і тренуваннях,  
згідно до плану основних заходів 
підготовки ЦЗ міста  Кам’янське  
 на 2019 рік 

За 
необхідні

стю  

Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, 
секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС, 
начальник управління з питань НС  та ЦЗН 
міської ради 

За   окремим   визначенням   

3 Надання методичної допомоги 
структурним підрозділам  
виконавчих органів міської ради з 
питань роботи міської комісії з 
питань ТЕБ та НС 

постійно Заступник голови міської комісії з питань ТЕБ 
та НС,секретар міської комісії з питань ТЕБ та  
НС,члени міської комісії з питань ТЕБ та  НС 

За   окремим   визначенням  

  
 
 
 
 Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС                                                                                    А.Л.БІЛОУСОВ  
 
 
 
 
Секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС                                                                                    Ю.Ю.ЛІННІК 


