
КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
51931, майдан Петра Калнишевського,2 

Протокол чергового засідання № 3 
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

« 20 » березня 2019 року  м. Кам’янське 

 Присутні:    члени комісії 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

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

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

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 
СЛУХАЛИ: 

Доповідь заступника начальника Кам’янського міськрайонного 
управління Держпродспоживслужби Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  Біленко А.В. 

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення та з метою 
населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою , міська 
комісія з питань ТЕБ та НС.  

ВИРІШИЛА: 
1. Кам’янському  міськрайонному управлінню Держпродспоживслужби

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 
(Постолов) забезпечити постійний державний санітарно-епідеміологічний 
нагляд за дотриманням  вимог санітарного законодавства щодо якості питної 
води, згідно до ДСанПіН 2.2.4.-171-10. 

Термін: постійно 

2. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
міської ради (Максименко) та КП КМР «Міськводоканал» (Плахотник): 

2.1 Тримати на контролі питання безперебійного водопостачання 
населення та об’єктів підвищеного епідеміологічного ризику ( лікарні,навчальні 
заклади та дошкільні навчальні заклади ). 

Термін: постійно. 
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2.2 Тримати на контролі питання своєчасного усунення аварій  
та пошкоджень на мережах і об’єктах водопостачання та водовідведення  
з послідуючою промивкою та дезінфекцією відремонтованих ділянок 
водопроводу відповідно по п.9.3 наказу Держкомжитлокомунгоспу України  
від 05.07.1995 № 30 «Правила технічної експлуатації систем водопостачання  
та каналізації населених пунктів України» 

Термін: постійно. 
2.3 Вжити заходи щодо недопущення відключення від енергопостачання 

об’єктів житлово-комунального господарства, водопровідних мереж та споруд, 
навчальних, лікувальних, інтернатних та оздоровчих закладів. 

Термін: постійно 
2.4 Проведення посезонних промивок і дезінфекцій водопровідних 

мереж. 
Термін: постійно 

2.5 Дотримання технологічного регламенту очистки та знезараження 
питної водопровідної води та стічних вод.  

Термін: постійно 
2.6 Направляти повідомлення до ГУ Держпродспоживслужби  

в Дніпропетровській області про аварії та відключення на мережах систем 
водопостачання , які обслуговуються підприємством.  

Термін: постійно 
ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ 

СЛУХАЛИ: 
Доповідь заступника начальника Кам’янського міськрайонного 

управління Держпродспоживслужби ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області  Біленко А.В. 

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення та з метою 
підвищення санітарно-епідеміологічного благополуччя  населення у весняно- 
літній період 2019 року, міська комісія з питань ТЕБ та НС 

ВИРІШИЛА: 
1. Кам’янському міськрайонному управлінню 

Держпродспоживслужби  ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області (Постолов): 

1.1. При здійснені державного нагляду на всі продукти харчування та 
продовольчу сировину, що реалізується в торгівельних закладах міста, 
поставляються до закладів для дітей та підлітків, у лікувальні заклади міста     
вимагати   наявність   необхідної супровідної документації, що підтверджує  
їх якість та безпеку для здоров’я людей.  

Термін: постійно 
1.2. Посилити санітарно-освітницьку роботу серед населення міста. 
2. Завідувачу Відокремленим структурним підрозділом «Кам’янський 

відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський 



обласний лабораторний центр  МОЗ  України» (Радченко). посилити контроль 
за проведенням лабораторно-інструментального контролю факторів 
навколишнього середовища людини на території зони відпочинку та під час  
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року. 

Термін: у літній період року 
3. Департаменту  з гуманітарних питань міської ради (Онищенко ): 
3.1. Забезпечити контроль за проведенням  дезінфекційних, 

дератизаційних, дезінсекційних та деларваційних заходів в дитячих закладах 
відпочинку та оздоровлення із застосуванням дозволених засобів, затверджених 
МОЗ України.     

Термін: постійно 
3.2. Встановити контроль за транспортуванням продуктів харчування 

тільки спеціалізованим охолоджувальним автотранспортом при наявності 
свідоцтва про держреєстрацію  та довідки про його санітарну обробку.  

Термін: постійно 
3.3. Погодити приблизне двотижневе меню таборів відпочинку  

з денним перебуванням та дошкільних навчальних закладів  
з ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 

Термін: 29.05.2019 
3.4.  Інформувати Кам’янське міськрайонне управління 

Держпродспоживслужби ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області про закриття закладів освіти для проведення поточних та капітальних 
ремонтів. 

Термін: постійно 
4. Управлінню охорони здоров`я міської ради (Манаєнкова) 

забезпечити проведення чергування медичних працівників на території зони 
відпочинку та при роботі таборів відпочинку. 

Термін: у літній період року 
5. Кам’янському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області 

(Лукашов): 
5.1.  Посилити роботу щодо недопущення реалізації на стіхійних ринках  

без довідок ветлабораторій ринків кулінарних виробів з мяса та риби 
домашнього виготовлення; 

Термін: постійно 
5.2. Забезпечити чергування працівників поліції на території зони 

відпочинку. 
Термін : у літній період року 

6. Кам’янське міськрайонне управління Держпродспоживслужби 
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  
(Постолов) та Дніпропетровська регіональна державна лабораторія 
Держпродспоживслужби (Малімон) посилити ветеринарно - санітарний 
контроль за реалізацією харчових продуктів на ринках міста.  

Термін: постійно 



ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ 
СЛУХАЛИ: 

Доповідь заступника начальника Кам’янського міськрайонного 
управління Держпродспоживслужби ГУ Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області  Біленко А.В та завідувача Відокремленого 
структурного підрозділу «Кам’янський відділ лабораторних досліджень 
Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» Радченка  О.Г. 

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення та з метою 
попередження отруєнь  дикорослими грибами, захворювання на ботулізм  серед 
населення міста, міська комісія з питань ТЕБ та НС  

ВИРІШИЛА: 
1. Кам’янському міськрайонному управлінню 

Держпродспоживслужби ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській 
області (Постолов): 

1.1. При здійснені державного нагляду на всі продукти харчування та 
продовольчу сировину, що реалізується в торгівельних закладах міста, 
поставляються до закладів для дітей та підлітків, у лікувальні заклади міста 
вимагати наявність необхідної супровідної документації, що підтверджує  
їх якість та безпеку для здоров’я людей. 

Термін: постійно 
1.2. Посилити санітарно- освітницьку роботу серед населення міста. 
2. Департаменту  з гуманітарних питань міської ради (Онищенко ): 
2.1. Забезпечити постійний контроль за проведенням  дезінфекційних, 

дератизаційних, дезінсекційних та деларваційних заходів в дитячих закладах 
відпочинку та оздоровлення із застосуванням дозволених засобів, затверджених 
МОЗ України.  

Термін: постійно 
2.2. Встановити постійний контроль за транспортуванням продуктів 

харчування тільки спеціалізованим охолоджувальним автотранспортом при 
наявності свідоцтва про держреєстрацію та довідки про його санітарну обробку. 

Термін: постійно 
2.3. На територіях  загальноосвітніх  та дошкільних закладів  постійно 

проводити роботи щодо недопущення наявності на території дикорослих грибів 
та заборонених рослин. 

Термін: постійно 
3. Управлінню охорони  здоров`я міської ради (Манаєнкова) вирішити 

питання по доведенню інфекційних стаціонарів до санітарних вимог.  
Термін: до 01.10.2019 

3.1. Забезпечити лікувальні заклади міста необхідною кількістю ліків  
та сироваток  щодо лікування хворих з отруєннями грибами та ботулізмом. 



Термін: постійно 
4. Кам’янському відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області 

(Лукашов) посилити роботу щодо недопущення реалізації на стіхійних ринках 
дикорослих грибів, без довідок ветлабораторій ринків та кулінарних виробів  
з мяса та риби домашнього виготовлення. 

Термін: постійно 
5. Кам’янському міськрайонному управлінню 

Держпродспоживслужби Головного управління Держпродспоживслужби  
в Дніпропетровській області  (Постолов) та Дніпропетровській регіональній 
державній лабораторії Держпродспоживслужби (Малімон) посилити 
ветеринарно-санітарний контроль за реалізацією харчових продуктів на ринках 
міста.  

Термін: постійно 
6. Комунальному закладу охорони здоров'я «Міський медичний центр 

здоров'я та медицини спорту» (Мухарській): 
6.1 Проводити санітарно-освітню роботу серед населення міста щодо 

профілактики отруєнь грибами та ботулізмом. 
Термін: постійно 

6.2 Направити листи щодо оновлення інформаційних стендів  
про небезпеку збирання дикорослих грибів на  виїздах у лісових масивів  міста.  

Термін: постійно 
7. Державному підприємству «Дніпродзержинський лісгосп»  

(Яловий) встановити додаткові попереджувальні стенди про небезпеку 
збирання дикорослих грибів на підходах до місць масового збирання грибів 
 
Перший заступник голови міської  
комісії з питань ТЕБ та НС                  О.А.ЧЕРНИШОВ 
 
Секретар міської комісії  
З питань ТЕБ та НС                                   Ю.Ю.ЛІННІК 
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