Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання обласної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
від 22 грудня 2017 року № 15
ПЛАН
роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій на 2018 рік
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Питання
Про заходи щодо попередження надзвичайних подій та проведення масовороз’яснювальної роботи серед населення з дотримання вимог правил безпеки
життєдіяльності, попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та
травмування на них людей.
Про стан виконання комплексного плану заходів щодо збереження та розвитку фонду
захисних споруд цивільного захисту на 2016 – 2017 роки і затвердження відповідного
плану на 2018-2019 роки.
Про стан накопичення та використання матеріальних резервів в області усіх рівнів,
створених для запобігання та ліквідації наслідків НС техногенного та природного
характеру.
Про незаконне встановлення автомобільних газових заправок на території області.

Відповідальні за
підготовку матеріалів
УДСНС в області

УЦЗ ОДА,
УДСНС в області,
РДА,МВК
УЦЗ ОДА,
У Держпраці в області,
У ПРІ та Т ОДА

Доповідачі
та учасники
обговорення
УДСНС в області

лютий

УЦЗ ОДА,
УДСНС в області,

лютий

УЦЗ ОДА,

березень

У Держпраці в
області,
У ПРІ та Т ОДА
ПАТ “ЕК
“Житомиробленерго
”

ПАТ
“ЕК“Житомиробленерго”
,
ДМАБ та ЖКГ ОДА
УОЗ ОДА,
РДА,МВК
Про затвердження заходів щодо підготовки населених пунктів на об'єктів області до УДСНС в області
функціонування під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2018 року.
Про розробку порядку створення мережі спостереження та лабораторного контролю на УЦЗ ОДА
обласному, місцевому та об'єктовому рівнях.
Про стан підготовки лісогосподарських та торфопереробних підприємств до роботи в УДСНС в області,
пожежонебезпечний період 2018 року.
ЖОУЛМГ,
КП Житомироблагроліс”,
ДП “Житомирторф”
Про стан водозабезпечення м. Житомира.
Д МАБ та ЖКГ ОДА,
МВК м. Житомира

березень

Про стан протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості м.Житомира.

УДСНС в області,
МВК м. Житомир
Про організацію забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в Держпродспоживслужби
області.
в Житомирській області,
ДМАБ та ЖКГ ОДА

травень

12.

Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів аграрного сектору УДСНС в області,
економіки під час збирання, переробки та зберігання продукції врожаю 2018 року.
УАПР ОДА,

травень

13.

Про стан протипожежного водопостачання в області.

липень

14.

Про стан організації пожежогасіння в сільській місцевості, створення підрозділів УДСНС в області
місцевої та добровільної пожежної охорони.
Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти, культури, УДСНС в області,
охорони здоров'я та соціального захисту області.
УО Н ОДА,
УК ОДА,УОЗ ОДА,
ДПСЗН ОДА,
РДА,МВК

липень
липень

УДСНС в області,
УО Н ОДА,
УК ОДА,
ДОЗ ОДА,
ДПСЗН ОДА,

16.

Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою.

липень

17.

Про стан зберігання непридатних до використання хімічних засобів рослин (пестицидів
та агрохімікатів).
Про стан протипожежного захисту та готовність об’єктів освіти до нового навчального
2018/2019 року.

Управління
Держпродспоживс
лужби в
Житомирській
області,
ДМАБ та ЖКГ
ОДА
У Е та ПР ОДА,
У АПК ОДА
УДСНС в області,
УО Н ОДА

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

15.

18.

19.

Про порушення охоронних зон інженерних мереж об’єктів енергопостачання,
приведення до відповідної категорійності електропостачання струмоприймачів, які
забезпечують життєдіяльність населених пунктів, функціонування закладів охорони
здоров’я, інших об'єктів соціальної сфери.

Дата
розгляду
питання
лютий

УДСНС в області
РДА,МВК

Управління
Держпродспоживслужби
в Житомирській області,
ДМАБ та ЖКГ ОДА,
РДА,МВК

У Е та ПР ОДА,
У АПК ОДА
УДСНС в області,
УО Н ОДА,
РДА,МВК
Про безпечну експлуатацію котелень в дошкільних закладах та загальноосвітніх У Держпраці в області

березень

УДСНС в області,

березень

УЦЗ ОДА

травень

УДСНС в області,
ЖОУЛМГ,
"Житомироблагроліс”

травень

травень

липень
вересень
вересень

“Житомирторф”,
Д МАБ та ЖКГ
ОДА,
МВК м. Житомира
УДСНС в області,
МВК м. Житомира
Держпродспоживс
лужби в
Житомирській
області,
ДМАБ та ЖКГ
ОДА
УДСНС в області,
ДАПР ОДА
УДСНС в області
Житомирський МВ,
Коростенський МВ,
Н-Волинський МВ,
Бердичівський МВ,
Малинський МВ
УДСНС в області

У

Держпраці

в

№
з/п

Питання

Відповідальні за
підготовку матеріалів

закладах області.

У О і Н .ОДА

20.

Про порушення охоронних зон газових мереж та їх забудови, забезпечення сталого
функціонування
об’єктів
газотранспортної
системи,
технічний
стан
внутрішньобудинкових систем газопостачання, газовикористовуючих агрегатів і
установок, газових приладів житлових будинків, вентиляційних та димових каналів.

ПАТ “Житомиргаз”,
ДМАБ та ЖКГ ОДА,
У Держпраці в області,
РДА,МВК

21.

Про підготовку обласних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування УЦЗН ОДА,
до дій в осінньо-зимовий період 2018/19 року.
УДСНС в області,
ДП “Житомирський
облавтодор”,
ПАТ “ЕК
“Житомиробленерго”,
ПАТ “Житомиргаз”,
РДА,МВК
Про стан утримання і використання фонду захисних споруд цивільного захисту та УЦЗ ОДА,
проведення їх технічної інвентаризації.
УДСНС в області,
Про стан забезпечення працівників хімічно небезпечних об’єктів, населення, яке УЦЗН ОДА,
потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення, працівників підприємств, що УДСНС в області,
розташовані у зоні можливого хімічного забруднення засобами індивідуального РДА,МВК
захисту.
Про стан впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загрози УДСНС в області,
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на
об’єктах підвищеної небезпеки.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.

Про хід виконання заходів щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів на
території області у 2018 році.
Про затвердження переліку потенційно небезпечних об’єктів, хімічно небезпечних
об’єктів, адміністративно-територіальних одиниць області.

УДСНС в області
РДА,МВК
УДСНС в області,
УЦЗН ОДА,
РДА,МВК
Про затвердження Плану дій департаментів, управлінь облдержадміністрації, обласних УЦЗН ОДА,
управлінь, установ, організацій, райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо УДСНС в області,
ДМАБ та ЖКГ ОДА,
підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році.
обласне управління
водних ресурсів,
управління
Держпродспоживслужби
в Житомирській області
Про затвердження Плану роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної УЦЗН ОДА,
безпеки та надзвичайних ситуацій на
2019 рік.
департаменти ОДА,
обласні управління,
організації, установи,
РДА,МВК

Дата
розгляду
питання

Доповідачі
та учасники
обговорення
області

вересень

ПАТ
“Житомиргаз”,
ДМАБ та ЖКГ
ОДА

вересень

листопад
листопад

УЦЗН ОДА,
УДСНС в області,
ДП “Житомирський
облавтодор”,
ПАТ “ЕК
“Житомиробленерго
”,
ПАТ Житомиргаз”
УЦЗ ОДА,
УДСНС в області,
УЦЗН ОДА,
УДСНС в області,

листопад

УДСНС в області,

листопад

УДСНС в області

грудень

УДСНС в області,
УЦЗН ОДА

грудень

УЦЗН ОДА

грудень

УЦЗН ОДА

Примітка: Відповідальним за підготовку матеріалів виконавцям надавати до управління цивільного захисту населення
облдержадміністрації аналітичні довідки та пропозиції до проекту протокольного рішення обласної комісії на паперових та
електронних носіях до 20 числа попереднього місяця від дати розгляду питання.
Відповідальний секретар комісії

І.В.Грузинська

