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КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

51931, майдан Петра Калнишевського,2 

Протокол  чергового засідання № 4 

 міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

«12» квітня  2019  року   м. Кам’янське 

Присутні:    члени комісії (за окремим списком, додається). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам лісів та

сільгоспугідь  у літній період 2019 року. 

2. Про організацію відпочинку громадян на водних об’єктах міста у

літній період  2019 року та невідкладних заходів щодо запобігання загибелі 

людей. 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 

СЛУХАЛИ: 

Доповідь :начальника Кам’янського міського управління ГУ ДСНС 

України в Дніпропетровській області Ярему В.П. 

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення та з метою 

запобігання виникненню НС, які можуть викликати пожежі у природних 

екосистемах, міська комісія з питань ТЕБ та НС 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити оперативний штаб з попередження виникнення

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в лісових масивах та 

забезпечення протидії пожежам у лісових масивах на території міста у 

пожежонебезпечний період 2019 року (додаток 1), затвердити перелік пожежної 

техніки та особового складу, що може бути залучено для боротьби з лісовими 

пожежами у 2019 році (додаток 2). 

2. Міському управлінню ГУ ДСНС України у Дніпропетровській

області (Ярема): 

Додаток 4 до листа №02-06відп/166 
від 06.08.2019



Проект 

2.1. Посилити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки 

об’єктів, розташованих поблизу лісових масивів, провести додаткову перевірку 

їх протипожежного стану. 

Термін:01.05.2019 

2.2. Брати участь у спільних перевірках стану протипожежного захисту 

лісових масивів, готовності лісогосподарських підприємств, інших 

лісокористувачів, підпорядкованих сил і засобів до своєчасного виявлення та 

гасіння пожеж у лісових масивах, забезпечення належного функціонування 

пожежних постів. 

2.3. Створити відповідно до вимог нормативно-правових актів запаси 

паливно-мастильних матеріалів на випадок гасіння великих і складних лісових 

пожеж. 

3. ДП «Дніпродзержинський лісгосп» (Яловий): 

3.1. Заборонити в лісових масивах випалювання стерні, бур’янів, 

смітників тощо. 

3.2. Заборонити полювання в лісових масивах до окремого рішення. 

3.3. Забезпечити своєчасне та об’єктивне інформування пожежно-

рятувальних підрозділів міського управління головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області (Ярема)  

про виникнення та масштаби пожеж в лісових масивах. 

Термін:протягом 

пожежнонебезпечного 

періоду 2019 року 

4. Інформаційно-аналітичному сектору, прес-служби міської ради 

(Коровніченко) через міські ЗМІ організувати звернення до мешканців міста з 

проханням дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в лісах, 

недопущення накопичення сміття у лісових масивах з легкозаймистих 

матеріалів природного та штучного походження. 

Термін: 01.05.2019 

5. Управлінню екології та природних ресурсів міської ради (Наполов), 

адміністраціям районів міста (Колісніченко, Лисяк, Гаркуша),  

ДП «Дніпродзержинський лісгосп» (Яловий) відпрацювати питання вивозу 

сміття з лісопосадок міста та організувати роботу щодо недопущення утворення 

нових несанкціонованих сміттєзвалищ. 

7. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

міської ради (Максименко): 

7.1. Організувати очищення узбіччя автошляхів від сухої рослинності, 

опалого листя та сміття. 

Термін:протягом 

пожежнонебезпечного періоду 

2019 року 



Проект 

7.2. Визначити порядок залучення та склад аварійних бригад житлово-

комунального господарства для виконання  аварійно-відновлювальних робіт 

при загрозі виникненні надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з пожежами. 

Термін: 01.05.2019 

7.3. Організувати негайне залучення аварійних бригад житлово-

комунального господарства для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(подій) при отриманні відповідного повідомлення за напрямком оперативно-

диспетчерської служби. 

8. Відповідальним виконавцям доповісти міської комісії з питань  

ТЕБ та НС про проведену роботу в строк до 01.05.2019. 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ 

СЛУХАЛИ : 

Доповідь : директора департаменту житлово-комунального господарства 

та будівництва міської ради Максименка О.О. та начальника міського 

управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Яреми В.П. 

За результатами доповіді, з урахуванням обговорення та з метою 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій протягом купального сезону 

2019 року, міська комісія з питань ТЕБ та НС 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити комплексний план щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах міста в літній період 2019 року (додається).  

 

2. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

міської ради ( Максименко):   

2.1. Визначити місця масового відпочинку населення міста на водних 

об’єктах, встановити порядок їх обладнання та використання. 

Термін : до 01.05.2019 року 

2.2. Взяти під контроль питання підготовки місць масового відпочинку 

на водних об’єктах міста до прийняття відпочиваючих, у тому числі дітей. 

Термін : невідкладно  

2.3. Забезпечення встановлення в місцях відпочинку на водних об’єктах 

наочної агітації, соціальної реклами (стендів, плакатів тощо) стосовно правил 

поведінки та заходів безпеки громадян. 

Термін : до 01.05. 2019 року 

2.4. Затвердити в установленому законодавством порядку паспорт 

міської зони відпочинку та надати копію до  міської комісії з питань ТЕБ та НС 

через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради. 



Проект 

Термін : до 20.05. 2019 року 

3. Відповідальним виконавцям доповісти  міської комісії з питань  

ТЕБ та НС про проведену роботу в строк до  25.05.2019. 

 

 

 

Перший заступник голови міської  

комісії з питань ТЕБ та НС        О.А.ЧЕРНИШОВ 

 

 

 

Секретар міської комісії  

з питань ТЕБ та НС        Ю.Ю.ЛІННІК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом  міської 
комісії з питань ТЕБ та НС 
від  12 квітня 2019 № 4 

ПЛАН 

основних заходів щодо запобігання  виникненню лісових пожеж  у лісових масивах та на сільгоспугіддях у 
пожежонебезпечний  період  2019 року  

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін виконання Виконавець Примітка 

1 Провести спільні перевірки стану протипожежного 
захисту лісових масивів, готовність 
лісогосподарських підприємств, інших 
лісокористувачів, підпорядкованих сил і засобів до 
своєчасного виявлення та гасіння пожеж у лісових 
масивах  і на сільгоспугіддях, забезпечення 
належного функціонування лісових пожежних 
станцій, постів. 

Квітень  Управління  цивільного захисту 
облдержадміністрації 
Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
міської ради  

2 Організувати  контроль разом з контролюючими 
органами за дотриманням підприємствами і 
населенням вимог пожежної безпеки та 
природоохоронного законодавства у лісових 
масивах , на торфовищах і сільгоспугіддях, 
особливу увагу звернути на недопущення 
випалювання  залишків рослинності, сміття та 
сухостою в лісових масивах, лісосмугах, 
сільгоспугіддях та на торфовищах, що належать до 
сфери відповідальності 

Протягом 
пожежонебезпечного 

періоду 

Управління екології та природних 
ресурсів міської ради ,  
Кам’янське МУ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській обл., 
ДП «Дніпродзержинський 
лісгосп» 

Продовження додатку 4 до листа №02-06відп/166 від 06.08.2019
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№ 
з/п 

Найменування заходів 
 Термін виконання Виконавець Примітка 

3 Заборонити розведення багать у лісових масивах, 
випалювання трави та інших  рослинних решток  
на землях лісового фонду , а також на інших 
земельних ділянках, що безпосередньо  
примикають до лісових масивів і торфовищ. 

Протягом 
пожежонебезпечного 

періоду 

Управління екології та природних 
ресурсів міської ради ,  
ДП «Дніпродзержинський 
лісгосп» 

 

4 Зобов’язати власників земельних ділянок 
утримувати в безпечному, протипожежному стані 
території та вжити вичерпних заходів  щодо 
запобігання виникненню пожеж та своєчасного їх 
гасіння на початковому етапі. 

Протягом 
пожежонебезпечного 

періоду 

Кам’янське МУ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській 
області, адміністрації районів 
міста  

 

5 Проводити  роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо попереджування пожеж  у лісових  
масивах  та на  сількогосподарських  угіддях  під 
час пожежонебезпечного періоду , загибелі  та  
травмування громадян 

Квітень – жовтень  Кам’янське МУ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській 
області, управління  з питань 
надзвичайних ситуацій та  
цивільного захисту населення  
міської ради, управління екології 
та природних ресурсів міської 
ради. Інформаційно-аналітичний 
сектор, прес-служба міської ради 

 

6 Інформувати про пожежі в лісах та 
сільськогосподарських угіддях, які досягли або 
можуть  набути порогових значень рівнів 
надзвичайних ситуацій – керівництво 
облдержадміністрації ( через відповідального  
чергового пункту управління керівника ланки 
територіальної підсистеми ЕДС ЦЗ 
Дніпропетровської області  у м. Кам’янське., МУ 
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області  
(через чергову  зміну  оперативно - 

Негайно  Кам’янське МУ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській 
області 

 



3 
 

№ 
з/п 

Найменування заходів 
 Термін виконання Виконавець Примітка 

координаційного центру ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області ) 

7 Видати розпорядження  про заборону  
відвідування  населенням лісових масивів, в’їзду  
до них транспортних засобів, а також торгівлі 
піротехнічними виробами та проведення  
святкових феєрверків  

При утворювані 
надзвичайно 

високого класу 
пожежної небезпеки  

Кам’янське МУ ГУ ДСНС 
України у Дніпропетровській 
області 

 

 

 Начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій та  цивільного 
захисту населення міської ради             Є.М.АНДРЄЄВ 

                                                                                                    



Додаток 2 
до рішення комісії з питань ТЕБ та НС 
протокол №4   від 12.04.2019 

 Перелік пожежної техніки та особового складу, 
що може бути залучено для боротьби з лісовими пожежами у 2019 році 

№ 
з/п 

Найменування 
структурного 

підрозділу 

Марка автотранспорту, 
кількість одиниць 

Тип та кількість одиниць техніки, особового 
складу 

ПІБ 
контактні телефони 

відповідальної особи 

Цистерни, 
автоцистерни, 
Мотопомпи, 

(одиниць) 

Трактор 
з навісним 

обладнанням, 
екскаватори 

Автобуси особового 
складу 
(чол) 

1 Кам’янське  МУ ГУ 
ДСНС України у 
Дніпропетровській 
області 

Автоцистерни: - 4од. 
АЦ-40 (ЗІЛ-131) – 3од. 
АЦ (КАМАЗ) -1од. 
Автомобіль рукавний: -2од. 
АР (ЗІЛ-131) – 1од. 
ПНС 110 (ЗІЛ-131) – 1од. 
Мотопомпа: - 2од. 

8 - - 19 Ярема В.П. 
53-11-63

2 Дніпродзержинське 
ДП «Лісгосп» 

Автоцистерни: - 7од. 
ГАЗ – 66 – 3од. 
ЗІЛ – 131 - 3од. 
КАМАЗ – 1од. 
Трактори: - 6од. 
МТЗ – 2од. 
ТЛ – 150 – 3од. 
ЮМЗ – 1од. 

7 6 - 20 Яловий І.О. 
55-22-72,

 

3 КП  КМР «Трамвай» Автобуси: 
ПАЗ 4234 – 5 од. 

- - 5 5 Скакун І.І. 

4 КВП КМР 
«Міськводоканал» 

ЕО-2621-1од. 
КАМАЗ – 1од. 

1 1 - 1 Плахотник О.О. 
53-16-01 

5 ПАТ «Дніпровська 
ТЕЦ» 

ДАРЗ – 3230 -1од., 
ЕО-2102-1од. 

- 2 - 2 Вітютін Є.Ю. 
55-00-33

Продовження додатку 4 до листа № 02-06відп/166 від 06.08.2019



6 КАТП-042802 ПМ-130-1од. 1 - - 1 Іванків І.В. 
56-89-35

7 Дніпровський центр 
підвищення 
кваліфікації 
персоналу 
Державної 
кримінально-
виконавчої служби 
України 

- - - - 50 Тюфтій С.М. 
3-87-90,
52-13-47

8 ВСЬОГО по 
місту 

34 17 9 8 101 

Начальник управління з питань 
Надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту 
населення міської ради  Є.М.АНДРЄЄВ



Додаток 1 
до рішення комісії з питань ТЕБ та 
НС протокол №4  від 12.04.2019 

ШТАБ 
з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
пожежами в лісових масивах та забезпечення протидії пожежам 

№ 
з/п 

П.І.Б. Посада Посада 
в штабі 

Телефон 

1 Чернишов О.А. Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 

Начальник 
штабу 

55-40-12

2 Ярема В.П. Начальник Кам’янського 
управління ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області 

Заступник 
начальника 

штабу 

3-33-19

3 Лукашов С.О.  Начальник Кам’янського відділу 
ГУ НП у Дніпропетровській 
області  

Заступник 
начальника 

штабу 

55-04-11

4 Андрєєв Є.М Начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій   та 
цивільного захисту населення 
міської ради 

Секретар 
штабу 

56-06-31

5 Колісніченко С.С. Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, голова 
адміністрації Південного району 

член штабу 56-07-22

6 Лисяк Ю.А. Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, голова 
адміністрації Заводського  
району 

член штабу 56-07-07

7 Гаркуша В.В. Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, голова 
адміністрації Дніпровського 
району 

член штабу 56-07-70

8 Яловий І.О. Директор ДП 
«Дніпродзержинський лісгосп» 

член штабу 55-22-72
55-22-61

9 Наполов Б.Г. Начальник управління екології та 
природних ресурсів міської ради  

член штабу 56-05-53

10 Манаєнкова Ю.В. Начальник управління охорони 
здоров’я міської ради 

член штабу 56-07-65

12 Слупський В.Є. Відповідальний черговий відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення управління  з 
питань надзвичайних ситуацій   
та цивільного захисту населення 
міської ради 

член штабу 56-06-34
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13 Іщенко Ю.О. Відповідальний черговий відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення управління  з 
питань надзвичайних ситуацій   
та цивільного захисту населення 
міської ради 

член штабу 56-06-34 
 

14 Карповський О.М. Відповідальний черговий відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення управління  з 
питань надзвичайних ситуацій   
та цивільного захисту населення 
міської ради 

член штабу 56-06-34 
 

 
 
 
 
Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
міської ради                                                                                Є.М.АНДРЄЄВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом  міської  
комісії з питань ТЕБ та НС 
від  12 квітня 2019 № 4  

КОМПЛЕКСНИЙ  ПЛАН 

заходів щодо запобігання загибелі людей  на водних об’єктах міста у літній 
період 2019 року в місті Кам’янське 

№ 

з/п 

Найменування заходів 
Термін виконання Виконавець Примітка 

1 Організація проведення роз’яснювальної роботи 
серед населення міста щодо правил поведінки на 
водних об’єктах в літній період. 

Протягом 
літнього  періоду 

 Кам’янське МУ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській обл., управління з 
питань НС та ЦЗН міської ради, 
адміністрації районів міста, 
Каранухівська селищна рада, 
інформаційно-аналітичний сектор, 
прес-служба міської ради 

2 Організація інформаційного забезпечення щодо 
роз’яснення методики і способів надання само та 
взаємодопомоги потерпілим, надання першої 
медичної допомоги на сезонних рятувальних 
постах. 

Протягом 
літнього  періоду 

Кам’янське МУ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській обл., управління 
охорони здоров’я міської ради. 
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№ 

з/п 

Найменування заходів 

 
Термін виконання Виконавець Примітка 

3 Організація  інформаційного забезпечення щодо 
роз’яснення методики і способів надання само- та 
взаємодопомоги потерпілим на воді, надання 
першої медичної допомоги на сезонному 
рятувальному посту. 

Протягом 
купального 

сезону 

Управління охорони здоров’я міської 
ради, інформаційно-аналітичний 
сектор прес-служби міської ради, 
управління з питань НС та ЦЗН міської 
ради , адміністрації районів міста , 
Кам’янське МУ ГУ ДСНС України в 
Дніпропетровській області. 

 

4 Складання карт-схем з визначенням та 
позначенням на водних об’єктах найбільш 
небезпечних ділянок місць любительського та 
спортивного рибальства та масового відпочинку 
населення  у літній період , та оприлюднення  їх у 
ЗМІ . 

До 29.05.2019 Кам’янське МУ ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, Кам’янська 
міська  організація УТМР, 
інформаційно-аналітичний сектор, 
прес-служба міської ради 

 

5 Встановлення в місцях, заборонених для купання, 
заборонених для вилову риби, попереджувальних 
щитів про небезпеку (згідно з формою, яка 
визначена ДСНС України) 

До 29.05.2019 Кам’янська міська організація УТМР  

6 Інформування населення щодо обстановки на 
водних об’єктах , та про випадки порушень правил 
поведінки на воді, що призвели до загибелі людей 

Протягом 
купального 

періоду 

Інформаційно-аналітичний сектор, 
прес-служба міської ради, управління з 
питань НС та ЦЗН міської ради, 
адміністрації районів міста, 
Кам’янське МУ ГУ ДСН України у 
Дніпропетровській області 
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№ 

з/п 

Найменування заходів 

 
Термін виконання Виконавець Примітка 

7 Проведення тижня безпеки на воді у школах і 
навчальних закладах 

Травень 2019 
року 

Департамент з гуманітарних питань 
міської ради, керівники навчальних 
закладів міста 

 

8 Організація профілактичної роботи з 
попередження нещасних випадків із людьми на 
воді , на підприємствах, в організаціях і установах 
міста. 

Протягом 
купального 

періоду 

Адміністрації районів міста, 
підприємства, установи, організації за 
якими закріплені водні об’єкти 

 

9. Провести санітарно- мікробіологічне дослідження 
води річкової, води питної та піску в місцях 
масового відпочинку людей на водних об’єктах 

Травень 2019 
року 

 Відокремлений структурний підрозділ 
«Кам’янський відділ лабораторних 
досліджень Державної установи 
«Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр  МОЗ  України»  

 

 

 

 Начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій та  цивільного 
захисту населення міської ради             Є.М.АНДРЄЄВ 
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