ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
0950/42/2-18 від 16.02.2018
Доручення
за підсумками наради з питання
підбиття підсумків роботи органів
цивільного захисту за 2017 рік та
визначення основних завдань на 2018
рік
08.02.2018
Ясюнецькому О.О.,
Безносюку С.В.,
Мінічу Л.Г.,
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ(за згодою)
Постійно
1. Продовжувати роботу з накопичення регіонального, місцевих
матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Активізувати роботу щодо накопичення об'єктових матеріальних резервів. При
уточненні показників бюджету області 2018 року та в подальшому передбачати
кошти на придбання матеріальних засобів. З урахуванням Методичних
рекомендацій щодо створення та використання матеріальних резервів для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій переглянути діючі
номенклатури ( з обґрунтованими розрахунками до номенклатур накопичення
матеріальних резервів). Затвердити щорічні графіки накопичення матеріальних
резервів. Розглянути зазначене питання на засіданні обласної та місцевих
комісій з питань ТЕБ та НС, запросивши керівників потенційно-небезпечних
об'єктів.
Лагуті Я.М.,
Суслику М.П.,
Протягом року
2. Організувати роботу із створення резерву лікарських засобів у базових,
допоміжних та резервних міських лікарнях комунальної установи «Центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної
ради для ліквідації медико-біологічних наслідків надзвичайних ситуацій згідно
із затвердженою номенклатурою.
Лагуті Я.М.,
Суслику М.П.
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ (за згодою)
Протягом року
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3. Здійснювати контроль за забезпеченням у повному обсязі
закладів охорони здоров’я, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки,
пологові відділення, палати інтенсивної терапії, автономними джерелами
електропостачання.
Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
керівникам хімічно небезпечних
об'єктів, підприємств, які потрапляють
у зону можливого хімічного
забруднення (за згодою),(за списком)
до 28.04.2018
4. Розробити обсяги забезпечення та накопичення засобів радіаційного та
хімічного захисту (їх типи та місця зберігання) із зазначенням термінів їх
придатності для працівників хімічно небезпечних об'єктів та підприємств, які
потрапляють у зону можливого хімічного забруднення та надати їх для
погодження до управління ДСНС України у Житомирській області
Ясюнецькому О.О.,
Безносюку С.В.- узагальнення,
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ (за згодою)
Перше півріччя 2018 року
5.
Визначити
підприємства,
установи,
організації,
суб'єкти
господарювання на яких створюються диспетчерські служби, пости радіаційного
та хімічного спостереження для ведення радіаційного і хімічного
спостереження.
Протягом року
6. Організувати роботу з визначенням суб’єктів господарювання, які
надають населенню санітарно-гігієнічні послуги у проведенні санітарної
обробки людей, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту у разі
виникнення надзвичайних ситуацій та укласти з ними цивільно-правові угоди
на проведення відповідних робіт.
7. Організувати належне планування і здійснювати контроль за
проведенням евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення
надзвичайної ситуації, уточнювати та вносити зміни до планів евакуації.
Житомирській райдержадміністрації,
балансоутримувачу ТОВ "Сам Фіш"
(за згодою)
Протягом року
8. Провести роботу з утилізації хімічно небезпечної речовини та
підготовки необхідних матеріалів для виключення підприємства з переліку
хімічно небезпечних об'єктів
Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
керівникам хімічно небезпечних
об'єктів (за згодою)
Постійно
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9. Здійснювати контроль за термінами
придатності
засобів
індивідуального захисту та проводити їх своєчасне поновлення. Забезпечувати
повірку та піддавання лабораторним випробуванням засоби індивідуального
захисту після закінчення гарантійного терміну зберігання організаціям, які
мають відповідну ліцензію.
Ясюнецькому О.О.,
Безносюку С.В.,
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ (за згодою),
Нікітчуку І.В. (за згодою)
Протягом року
10. Забезпечити контроль за приведенням захисних споруд цивільного
захисту їх балансоутримувачами (власниками) у готовність до використання та
виконання заходів з проведення їх технічної інвентаризації.
Железняку М.С. (за згодою),
Шпиті О.О. (за згодою),
Парамонову З.М. (за згодою),
Ревенко О.М.,
Безносюку С.В.,
Лугинській райдержадміністрації
Протягом року
11. У межах компетенції опрацювати питання та надати пропозиції щодо
знешкодження колишньої стартової позиції з шахтними пусковими установками
поблизу с. Великий Дивлин Лугинського району, реабілітації території та
забезпечення екологічної безпеки населення і довкілля.
Нікітчуку І.В. (за згодою),
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ (за згодою)
Відповідно до графіка
12. Продовжити роботу на об’єктах підвищеної небезпеки області щодо
обладнання системами раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх
виникнення.
Травень-червень 2018 року
13. Організувати та провести перевірки об’єктів з масовим перебуванням
людей, результати яких розглянути на засіданнях колегій та виконкомів, комісій
з питань ТЕБ та НС.
До 01.07.2018
14. Організувати та провести перевірки сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств із забезпечення охорони врожаю від

4

пожеж, результати яких розглянути на засіданнях колегій
комісій з питань ТЕБ та НС.
До 01.06 2018

та

виконкомів,

15. Організувати та провести перевірки закладів літнього відпочинку та
оздоровлення дітей, результати яких розглянути на засіданнях колегій та
виконкомів, комісій з питань ТЕБ та НС.
Ясюнецькому О.О.,
Безносюку С.В.,
Мінічу Л.Г.
Протягом року
16. Ужити заходів щодо забезпечення фінансування розвитку обласної
системи зв'язку та оповіщення цивільного захисту, модернізації існуючої
ТАСЦО, які передбачені Програмою забезпечення пожежної та техногенної
безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних
ситуацій на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Житомирської
обласної ради від 24.12.2015 № 25
Ясюнецькому О.О.,
Кирилюку Р.М.,
Ревенко О.М.,
Железняку М.С. (за згодою),
Нікітчуку І.В. (за згодою),
райдержадміністраціям,
ОТГ (за згодою)
Протягом року
17. Здійснювати контроль за станом зберігання не придатних до
використання хімічних засобів захисту рослин, періодично проводити їх
інвентаризацію. У разі поширення попадання пестицидів та отрутохімікатів у
навколишнє середовище запобігати їх поширенню за межі санітарної зони,
застосовувати до відповідальних посадових осіб заходів впливу.
Продовжувати роботу щодо їх перезатарювання та вивезення за межі
області для подальшої утилізації.
Курінському А.Б. (за згодою),
Рибінському І.Є.(за згодою),
Вдовенку А.А. (за згодою)
Протягом року
18. Продовжити роботу із своєчасного виявлення лісових пожеж з метою
ліквідації їх на початковій стадії, обладнати спостережні вежі автоматизованими
телевізійними системами, придатними для ведення спостереження за появою
ознак пожежі у лісових масивах.
Азимі В.І. (за згодою),
Нікітчуку І.В. (за згодою),
департаментам, управлінням
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облдержадміністрації,
обласним установам, організаціям (за
згодою),
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ(за згодою)
Лютий - березень 2018 року
19. Провести комісійні обстеження всіх існуючих водних об’єктів, у т.ч.
переданих в оренду у тимчасове користування тощо та вжити невідкладних
заходів до поліпшення стану гідроспоруд до початку паводконебезпечного
періоду.
Департаментам, управлінням
облдержадміністрації,
обласним управлінням, установам,
організаціям (за згодою),
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
суб’єктам господарювання (за згодою)
Протягом року (згідно з графіками)
20. Забезпечити організацію та проведення: командно-штабних навчань з
органами управління та силами цивільного захисту відповідного рівня, штабних
тренувань з органами управління цивільного захисту відповідного рівня,
спеціальних об’єктових навчань (тренувань) формувань цивільного захисту,
спеціалізованих служб цивільного захисту відповідного рівня та виконання п.17
Рекомендацій щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного захисту Житомирської області, затверджених розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 13.02.2015 № 44 „Про підготовку
органів управління, сил цивільного захисту та навчання населення області діям у
надзвичайних ситуаціях” (із змінами, внесеними розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 07.05.2015 № 140).
Райдержадміністраціям,
ОТГ (за згодою)
Протягом року
21. Продовжити роботу зі створення підрозділів місцевої пожежної
охорони або центрів безпеки.
Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ (за згодою),
Нікітчуку І.В. (за згодою)
Протягом року
22. Посилити контроль за станом техногенної безпеки на хімічно
небезпечних об’єктах, у тому числі комунальної власності.
Желєзняку М.С. (за згодою),
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Шпиті О.О.(за згодою),
Азимі В.І. (за згодою)
Протягом року
23. Забезпечити проведення моніторингу якості поверхневих вод річок
Хомора та Случ., про що постійно інформувати облдержадміністрацію.

Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ (за згодою)
До 01.07.2018
24. Розглянути на засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС питання про
вжиття невідкладних заходів із запобігання виникненню пожеж і надзвичайних
ситуацій та загибелі людей на них із прийняттям відповідних рішень, а також
виконання в повному обсязі запропонованих приписами на усунення порушень
заходів на ринках і пристосованих торговельних майданчиках.
Протягом року
25. Забезпечити дотримання вимог нормативних і законодавчих актів з
питань реалізації та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного
захисту у містобудуванні (містобудівної документації) та під час будівництва
об’єктів (проектній документації).
26. Забезпечити виконання заходів із підвищення кваліфікації керівних кадрів і
фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, органів управління і сил цивільного захисту, відповідно до
розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 19.12.2017
№ 505 „Про затвердження плану комплектування Навчально–методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області слухачами
з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік”, а також
ведення обліку осіб, які зобов’язані проходити функціональне навчання
відповідно до п.17 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.10.2013 № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту”.
Райдержадміністраціям,
департаментам,
управлінням
облдержадміністрації,
міськвиконкомам (за згодою),
ОТГ(за згодою),
обласним установам, підприємствам,
задіяних у виконанні вищезазначених
заходів (за згодою)
В терміни, визначені в дорученні.
Остаточну інформацію до 01.12.2018
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27. Поінформувати управління цивільного
облдержадміністрації про проведену роботу.

28.
Про
виконання
облдержадміністрацію.

захисту

населення

Управлінню
цивільного
захисту
населення облдержадміністрації
До 10.12.2018
цього
доручення
поінформувати

ІГОР ГУНДИЧ

