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ПРОТОКОЛ № 12
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради
від 12 травня 2020 року
м. Білгород-Дністровський,
вул. М ихайлівська, 56,
сесійна зала, 16.00
Головував: секретар міської ради,
голова комісії Грозов В.В.
Присутні: члени комісії та запрошені ( за окремим списком)
1.
Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», від 04.05.2020
№ 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», для
запобігання поширенню на території міста Білгорода-Дністровського гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2,
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
У зв'язку із продовженням карантину на всій території України
запровадити
функціонування Білгород-Дністровської
міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Одеської області у режимі надзвичайної ситуації до 22 травня 2020 року.
2. Структурним підрозділам міської ради, підприємствам, організаціям,
установам міста Білгорода-Дністровського забезпечити виконання карантинних
заходів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04
травня 2020 року № 343.
3. Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 22 постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОУГО-19),
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2":
- перукарням та салонам краси при роботі у період карантину керуватися
вимогами постанови головного державного санітарного лікаря України № 20 від
09.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (С оуісі-19)»;
- медичним закладам при наданні стоматологічної допомоги на період
карантину керуватися вимогами постанови головного державного санітарного
лікаря України № 19 від 09.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні
стоматологічної допомоги
на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (С оуісі-19)»;
- закладам громадського харчування на період карантину керуватися
вимогами постанови головного державного санітарного лікаря України № 18 від
09.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (С оуісі-19)»;
- торговельним закладам при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та
непродовольчими товарами на період карантину керуватися вимогами
постанови головного державного санітарного лікаря України № 17 від
09.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими
(окрім ринків) та
непродовольчими товарами на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (С оуісі- 19)»;
- підприємствам, організаціям, установам міста Білгорода-Дністровського
при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання
відвідувачів у офісних приміщеннях в період карантину керуватися вимогами
постанови головного державного санітарного лікаря України № 16 від
09.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які
передбачають приймання відвідувачів у офісних приміщеннях на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (С оуісі-19)»;
4. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня
2020 року № 343 поновити роботу комунальної установи «БілгородДністровський краєзнавчий музей» щодо безпосереднього
прийому
відвідувачів та проведення репетицій художніх (народних) колективів
комунальної установи «Білгород-Дністровський центр культури та дозвілля» за

умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального
захисту.
5. Рекомендувати Затоківської та Сергіївської селищним радам з метою
захисту населення від інфекційних хвороб забезпечити виконання карантинних
заходів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04
травня 2020 року № 343.
6. Управлінню економічного розвитку міської ради (Череващенко В.М.)
підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про виділення
виконавчому комітету Білгород-Дністровської міської ради коштів з резервного
фонду міського бюджету:
- для КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» у
сумі 3,3 тис.грн. на закупівлю транспортних середовищ і зондів для забору
матеріалу;
- для ТОВ «АТП 15107», КП «Автотранссервіс» (за двома договорами)
у сумі 160,61 Ітис. грн. на виконання заходів щодо організації перевезення
працівників комунальної сфери та медичного персоналу в умовах карантину.
До 20.05.2020
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови, першого заступника голови
комісії Чернокульського С.С. та
заступника міського голови, заступника голови комісії Ціпуленко О.В. згідно
повноважень.
2.
Про здійснення невідкладних заходів щодо забезпечення
безаварійного пропуску повені та паводків у весняно - літній період 2020
року.
Фактичний рівень води р. Дністер на водопосту Маяки (15,0 км від гирла
р.Дністер) протягом квітня був нижче середніх багаторічних показників та
коливався в незначній мірі за рахунок згінно-нагінного вітру. На 5 травня 2020
року фактичний рівень води на водопосту Маяки - 66 см, запас до небезпечної
позначки - 82 см. Рівень Турунчука, по якому проходить 60% стоку Дністра,
становить - 18 см, запас до небезпечної позначки - 272 см.
За орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру на вегетаційний період
(квітень-вересень 2020 року) на території України, зокрема, й Одеської області
середня місячна температура передбачається на 1,5-2°С вище середніх значень
за базовий період (1981-2010 роки), а кількість опадів - менша.
Фактична ситуація поки що не дає підстав очікувати зниження з
негативних наслідків. А вирішальним фактором висоти водопілля, у разі його
настання, буде тільки інтенсивність опадів у певний період.
в метою мінімізації наслідків проходження повені та паводків у веснянолітній період 2020 року комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Забезпечити виконання Плану основних заходів місцевих органів
влади, органів місцевого самоврядування Одеської області щодо підготовки до
повені та паводків у 2020 році (додається).

Постійно
2.
Комунальним
підприємствам
міста
(КП
“БілгородДністровськводоканал” (Алімкін В.В.), КП “Білгород-Дністровськтеплоенерго”
(Волканов М.М.), КП ”ЖЕО-1”
(Красовський В.Б),
МЦ “Благоустрій”
(Мальцев І.В.)) - підготувати засоби для відкачки води (мотопомпи) для
ліквідації можливих підтоплень. Про готовність мотопомп до роботи доповісти
через управління з питань ЦЗ, О, МР та ВПО.
До 20.05.2020
3. Міському центру “ Благоустрій”( Мальцев І.В.) :
3.1.
Провести попереджувальні роботи з прочистки зливостоків,
водовідвідних каналів для безаварійного пропуску вод.
До 20.05.2020
3.2 У разі виникнення повені організувати чергування аварійної бригади
для негайного виконання інженерних робіт у місцях накопичення води.
4. Начальнику управління з питань цивільного захисту, оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради Майзлісу Ю.Ю.:
4.1. Для координації робіт по ліквідації наслідків підтоплень створити
оперативну мобільну групу у складі трьох чоловік від управління з питань
цивільного захисту, оборонної мобілізаційної, режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами міської ради.
4.2.
У
взаємодії з гідрометеостанцією
постійно
проводити
спостереження за рівнем води у Дністровському лимані у межах міста.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови, першого заступника голови комісії Чернокульського С.С.

3.
Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту міста
Білгорода-Дністровського, смт. Затока, Сергіївна, природних екосистем у
весняно-літній пожежонебезпечний період 2020 року.
З початку 2020 року на території області в природних екосистемах
виникло 870 пожеж на загальній площі 1618,826 га (очерету, трави, водноболотної рослинності), що на 2,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом
2019 року (850 пожеж).
Протягом І кварталу 2020 року в м. Білгороді-Дністровському сталось 43
пожежі. На пожежах було виявлено 2 загиблих, 1 людину травмовано.
Причинами загибелі людей на пожежах були - необережність під час поління,
несправність опалювальних печей (приладів). Вогнем знищено 14 будівель і
споруд різного призначення та 4 одиниці техніки.
' 3 метою посилення протипожежного захисту міста Білгорода Дністровського, смт. Затока, смт. Сергіївка, природних екосистем у веснянолітній пожежонебезпечний період 2020 року комісія
ВИРІШИЛА:

1.
Взяти до виконання Комплектний план дій органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування Одеської області щодо захисту населених

пунктів,
природних
екосистем
та
сільгоспугідь
у
весняно-літній
пожежонебезпечний період 2020 року (додасться).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови, першого заступника голови комісії Чернокульського С.С.
4.
Про підготовку місць масового відпочинку на воді відповідно до
Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених
наказом МВС України від 10.04.2017 № 301.
Протягом 2019 року на водних об'єктах Одеської області загинуло 48 осіб,
з них 5 дітей (2 дитини - Ізмаїльський район та по 1 дитині - Роздільнянський,
Лиманський райони та м. Одеса). За 2018 рік на воді загинуло 64 особи
(зменшення на 22%).
У 2019 році на території області відповідними рішеннями органів
виконавчої влади було визначено 265 місць масового відпочинку людей на
водних об’єктах, із них 103 пляжі (м. Одеса - 69, Одеська область - 34) та 162
місця для любительського та спортивного рибальства і відпочинку людей біля
води.
За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. Забезпечити безумовне виконання вимог розпорядження Президента
України від 14.07.2001 № 190-р «Про невідкладні заходи щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від
06.03.2002 № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового
відпочинку населення на водних об'єктах» та наказу МВС України від
10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України».
Постійно
2. Рекомендувати Затоківській селищній раді :
2.1. Провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, на якому розглянути питання щодо підготовки до
нового купального сезону (відповідно до п.8 Розділу І Правил охорони життя
людей на водних об'єктах України).
До 20.05.2020
2.2. Копії протокольних рішень комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій надати :
- до Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації і Головного
управління ДСНС України в Одеській області.
До 20.05.2019
- до управління з питань ЦЗ, О, МР та ВПО Білгород-Дністровської
міської ради.
До 20.05.2019
2.3. Скласти та надати до Департаменту з питань надзвичайних ситуацій,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної

державної адміністрації, Головному управлінню ДСНС України в Одеській
області та аварійно-рятувальним службам, у зоні відповідальності яких
знаходяться водні об’єкти ( відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 06.03.2002 № 264) затверджені копії карт-схем земельних ділянок
та водного простору, визначених для організації пляжів, пунктів прокату
плавучих засобів, водних атракціонів, місць для занять водними видами спорту,
любительського і спортивного рибальства.
До 25.05.2020
2.4. Забезпечити контроль за укладанням договорів на проведення
водолазного обстеження та очищення дна акваторії пляжів зі складанням
відповідних актів. Право на водолазне обстеження дна акваторії пляжу
надається водолазним підрозділам аварійно-рятувальних служб, що пройшли
атестацію у ДСНС України (постанова Кабінету Міністрів України від
13.11.2013 № 828, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017
№ 301).
До початку купального сезону
2.5. Забезпечити утримання рятувальних постів у кожному місці масового
відпочинку людей на воді протягом всього купального сезону та укладання угод
на обслуговування місць масового відпочинку населення аварійнорятувальними службами (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016
№ 763 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та
окремих, територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійнорятувальному обслуговуванню на договірній основі», наказ Міністерства
внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301).
До початку купального сезону
2.6. Організувати через засоби масової інформації проведення широкої
Інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи з питань безпеки
користування зонами відпочинку на водних об’єктах, звернувши особливу увагу
на роз’яснення правил поведінки на воді дітям та їхнім батькам.
Протягом купального сезону
2.7. Організувати встановлення інформаційних щитів у місцях відпочинку
людей на водних об’єктах.
До початку купального сезону
2.8. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій, які
використовують водні об’єкти з виробничою, оздоровчою чи спортивною метою
або для відпочинку людей:
- підготувати водний об’єкт (пляж) до масового відпочинку людей та
отримати документи щодо обстеження і очищення дна акваторії водного
об’єкта;
- забезпечити рятувальні пости приміщеннями та рятувальними засобами;
- розробити схеми під'їзних шляхів та спусків на воду рятувальних засобів
з установленням відповідних покажчиків (табличок) «ДЛЯ АВАРІЙНОРЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ».
До початку купального сезону
2.9. У випадку виникнення надзвичайних подій, пов'язаних з загибеллю
людей
на воді негайно доповідати оперативному черговому (оператору

контактного центру) міської ради за телефоном (по факсу) (04849) 2-72-50; 067333-06-23 згідно раніш наданої форми.
Негайно
3. Рекомендувати Сергіївській селищній раді :
3.1. Провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, на якому розглянути питання щодо підготовки до
нового купального сезону (відповідно до п.8 Розділу І Правил охорони життя
людей на водних об'єктах України).
До 20.05.2020
3.2. У взаємодії з Шабівською об’єднаною територіальною громадою
вирішити питання підготовки місць відпочинку на воді для відпочиваючих осіб
оздоровчих закладів смт. Сергіївка.
До початку купального сезону
3.3. Вжити заходів щодо забезпечення безпеки відпочиваючих при
перевезенні їх через Будакський лиман.
Протягом купального сезону
4.
Білгород-Дністровському міськрайонному відділу ГУ ДСНС України в
Одеській області (Зубков С.І.) - організувати перевірки готовності місць
масового відпочинку людей перед початком купального сезону. У разі
невиконання власниками пляжів заходів щодо безпечного відпочинку
населення, категорично заборонити їх експлуатацію та повідомити про це
органи прокуратури.
До початку сезону
5.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови, першого заступника голови комісії Чернокульського С.С.
5.
Про
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення у весняно-літній період 2020 року.
На даний час етап санепідситуації в області відображає загальні для
країни тенденції з відмінностями, характерними для південного прикордонного
регіону з розвиненими міждержавними транспортними зв'язками, інтенсивними
міграційними процесами, високими рівнями забруднення довкілля та
дефіцитом доброякісної питної води.
Захворюваність на гострі кишкові інфекції у 2019 році, у порівнянні з
2018 роком, мала тенденцію до підвищення, а саме, захворюваність на
сальмонельоз в області, як і в Україні, зросла на 11,3%, серед дитячого
населення - на 42%, а інтенсивний показник захворюваності на 100 тис.
населення у 1,5 раза перевищив загальноукраїнський - 31,15 (20,3 по Україні;
найвищі показники захворюваності зареєстровані в містах Одесі, Білгороді Дністровському та Чорноморську, Белградському і Овідіопольському районах).
У минулому році органами влади не було вжито заходів при підготовці до
оздоровчого сезону: не проведено повну ревізію стану водопровідних мереж та
споруд, не встановлено контроль за організацією харчування в оздоровчому
закладі ДП «Оздоровчо-спортивний табір Медик - 2» (власник - Кишинівський
державний університет медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану,
Республіка Молдова) у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської

області, що привело до спалаху шигельозу у даному закладі.
Під час спалаху постраждало 57 осіб. Причинами виникнення спалаху
стали грубі порушення санітарного законодавства та законодавства у сфері
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
Враховуючи щорічне зростання захворюваності на гострі кишкові
інфекційні захворювання, у весняно-літній період з максимальними
показниками у червні - серпні та з метою забезпечення належного санітарного
та епідемічного благополуччя населення у весняно- літній період 2020 року,
комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити «Комплексний
план заходів щодо запобігання
епідемічним ускладненням у весняно-літній період в місті БілгородіДністровському, смт. Затока та Сергіївка на 2020 рік »
2.
Рекомендувати Затоківській та Сергівській селищним радам:
2.1. Взяти під контроль хід підготовки до оздоровчого сезону 2020 року,
здійснення заходів щодо ефективної профілактики інфекційних захворювань і
харчових отруєнь.
Травень-серпень 2020
2.2. Створити комісію, з залученням представників БілгородДністровського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській
області, для перевірки готовності до роботи дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, джерел водопостачання і водопровідних споруд, комунальних
очисних споруд каналізації смт. Затока та Сергіївка,
Травень-червень 2020
2.3.
Доводити до відома операторів ринку про необхідність державної
реєстрації потужності в Держпродспоживелужбі не менш ніж за 10 днів до
початку роботи.
Постійно
3. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
(Муржа-Ромащук Л.І.), керівникам дитячих оздоровчих закладів:
3.1. Забезпечити виконання комплексного плану в межах повноважень.
Постійно
3.2.
Закріпити
за територіальними
лікувально-профілактичними
закладами підпорядковані дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для
надання невідкладної спеціалізованої медичної допомоги та своєчасного виїзду
бригад швидкої медичної допомоги у разі необхідності
На період оздоровчого сезону
3.3.
Повести
необхідну
підготовку
підпорядкованих
закладів
оздоровлення та відпочинку до прийому дітей, забезпечити дотримання
санітарних норм та правил, звернути при цьому особливу увагу на стан
водопровідних та каналізаційних мереж, організацію харчування, медичного
забезпечення і здійснення заходів щодо своєчасної та ефективної профілактики
інфекційних захворювань і харчових отруєнь.
До початку роботи закладів.
Постійно на протязі оздоровчого сезону.

3.4. Укомплектувати заклади кваліфікованим персоналом із досвідом
роботи згідно типових штатних нормативів та забезпечити проходження
персоналом профілактичних медичних оглядів та гігієнічного навчання.
До початку відкриття закладів,
а при необхідності і в період роботи
3.5. Зобов’язати медичних працівників закладів здійснювати дієвий
контроль за роботою харчоблоків, організацією харчування, дотриманням
температурного режиму в приміщеннях,
фізичним
вихованням та
загартовуванням дітей, дотриманням фізіологічних норм навантаження при
проведенні спортивних змагань і трудової діяльності
Постійно
3.6. Забезпечити безперебійне постачання до підпорядкованих закладів
безпечних та якісних
харчових продуктів,
з дотриманням умов
транспортування, у супроводі відповідних документів тільки від операторів
ринку, які мають державну реєстрацію та, у разі необхідності, додатково
отримали експлуатаційний дозвіл відповідно до діючого законодавства.
Постійно
3.7. Забезпечити належне харчування дітей відповідно до вимог
Постанови КМУ від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та спільного наказу МОЗ
України та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження
Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах»
Постійно
3.8. Забезпечити проведення необхідного комплексу лабораторноінструментальних досліджень факторів середовища життєдіяльності в закладах
оздоровлення та відпочинку, у тому числі питної води за показниками безпеки
До відкриття закладу
та на протязі оздоровчого сезону
3.9. Забезпечити до початку та протягом оздоровчого сезону комісійний
контроль за умовами відпочинку та оздоровлення дітей із залученням
профільних спеціалістів служб та відомств.
Не пізніше ніж за 10 днів до заїзду дітей
та на протязі оздоровчого сезону
4.
Керівникам сезонних оздоровчих закладів для дорослих, закладів
торгівлі, громадського харчування:
4.1.
Забезпечити виконання Комплексного плану заходів щодо запобігання
епідемічним ускладненням у весняно-літній період
На протязі весняно-літнього періоду
' 4.2. Прийняти заходи щодо забезпечення в закладах безпечного та
доброякісного харчування, водопостачання, водовідведення, організувати
санітарну очистку території закладів та прилеглої території.
До початку та на протязі оздоровчого сезону
4.3.
Забезпечити проведення дезінфекційних,
дератизаційних та
дезінсекційних заходів.
На протязі оздоровчого сезону

4.4.
Провести державну реєстрацію потужностей з виробництва та/або
обігу харчових продуктів (у разі необхідності, додатково отримати
експлуатаційний дозвіл) відповідно до діючого законодавства
Не менш ніж за 10 днів до початку роботи.
5. Комунальному некомерційному підприємству «Білгород-Дністровський
центр первинної медико-санітарної допомоги» (Ткаченко В.П.), комунальному
некомерційному підприємству «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна
лікарня» (Десятнік І.П.):
5.1. Забезпечити медичне обслуговування оздоровчих закладів згідно
законодавства.
Червень-серпень 2020
5.2. Закріпити всі сезонні оздоровчі заклади для дітей на час їх
функціонування за лікувально-профілактичними закладами та надавати їм
організаційно - методичну, а в разі необхідності амбулаторну та стаціонарну
медичну допомогу.
На період функціонування закладу
5.3. Підготувати інфекційне відділення та лікувальні заклади до роботи з
особливо небезпечними та карантинними інфекціями.
До 01.06. 2020
5.4. Забезпечити проведення діагностичних бактеріологічних досліджень
у відповідності до діючого законодавства.
6. Білгород-Дністровському відділу поліції ГУ НП в Одеській області
(Гнедов О.Ю.) - вжити дійові заходи щодо ліквідації торгівлі в невстановлених
місцях.
Постійно
7. Білгород-Дністровському районному управлінню
Головного
управління Держпродспоживслужби в Одеській області (Сьомік П.В.):
7.1. Здійснювати контроль, в межах повноважень, за виконанням
комплексного плану заходів щодо запобігання епідемічним ускладненням у
весняно-літній період 2020 року.
Постійно
7.2. Забезпечити проведення активної санітарно-освітньої роботи серед
населення щодо профілактики інфекційних захворювань.
Постійно
8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
6.
Утримання власниками (балансоутримувачами) водопровідних
мереж, пожежних гідрантів у належному і доступному для використання та
підтримання в них нормативного тиску води.
Протягом 2019 року в Одеській області виникла 7881 пожежа, під час
яких загинуло 142 особи, з них 10 дітей. Прямий збиток від пожеж 14,214
млн.грн.
За підсумками проведення перевірки технічного стану вододжерел
протипожежного призначення протягом чотирьох місяців 2020 року
встановлено, що кількість несправних пожежних гідрантів (далі - ПГ) в області
становить 655 од. із 6795 од. (9,63%). У 2019 році було 723 од. (10,63%)

несправних ПГ.
На території міста Білгорода-Дністровського на теперішній час є в
наявності 102 пожежних гідранта в справному стані.
З метою утримання водопровідних мереж у справному технічному стані
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Власникам джерел зовнішнього протипожежного водопостачання
забезпечити утримання вододжерел відповідно до вимог розділу V п. 9 Правил
пожежної безпеки в Україні від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № , розділу II п. З наказу МВС
України від 15.06.2015 № 696 «Про затвердження інструкції про порядок
утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього
протипожежного водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 03.07.2015 за № 780/27225.
Постійно
2. КП «Білгород-Дністровськводоканал» (Алімкін В.В.) сумісно з 2-м дпрз
ГУ ДСНС України в Одеській області (Лісовий О.Д.) організувати комісійну
перевірку джерел протипожежного водопостачання в період з 15 травня по
ЗО листопада 2020 року.
3. КП «Білгород-Дністровськводоканал» (Алімкін В.В.)
згідно з
переліком об'єктів додатка 2 забезпечити прийняття на облік закріплені
вододжерела протипожежного призначення та утримувати їх у справному стані.
Постійно
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови, першого заступника голови комісії Чернокульського С.С.
7.
Про стан готовності захисних споруд області та проведення їх
технічної інвентаризації.
На території м. Білгорода-Дністровського обліковується 43 захисні
споруди, крім того 2 - неприйняті до експлуатації, з них 13 - сховища та 30протирадіаційні укриття загальною місткістю 14,84 тис. осіб.
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 10.04.2019 №
8924/1/1-19 до листа МВС України від 11.03.2019 №3258/01/35-2019 «Про
пропозиції за результатами проведення технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту» в місті продовжено роботу щодо проведення
технічної інвентаризації захисних споруд протягом 2019-2020 років.
' За результатами оцінки готовності захисних споруд до використання за
призначенням на території міста Білгорода-Дністровського та смт. Сергіївка
протягом 2019 року готовність склала 83.7 % (від загальної кількості), із них:
- «готові» - 6 од. (14 %);
- «обмежено готові» - ЗО од (69,7 %);
- «не готові» - 7 од. (16,3 %).
На 01.05.2020 на території міста проінвентаризовано 33 захисних
споруди, (76,7% від загальної кількості), у тому числі:

- державної власності - 9 од. (69,2 % від кількості державних);
- комунальної власності - 19 од. (90,5 % від кількості комунальних), з них
комунальної власності міста - 100%;
- приватної власності - 5 од. (45,5 % від кількості приватних).
Залишаються непроінвентаризовані 10 од., у тому числі:
- державної власності - 3 од.;
- комунальної власності - 1 од.;
- приватної власності - 6 од.
З метою забезпечення готовності до використання за призначенням
захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на території Одеської
області, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Спільно з керівниками підприємств (установ, організацій) організувати
роботу з приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до
використання за призначенням та здійснити дієвий контроль за їх виконанням.
До 30.07.2020
2. Активізувати роботу щодо визначення балансоутримувачів та органів
управління захисних споруд, у тому числі які у стадії банкрутства або
ліквідовані.
Протягом року
3. Передбачити фінансування заходів з технічної інвентаризації захисних
споруд, які перебувають у комунальній власності (смт. Сергіївка - 5,0 тис. грн.).
Протягом року
4. Провести роз'яснювальну роботу з власниками захисних споруд
цивільного захисту незалежно від форми власності щодо необхідності
проведення технічної інвентаризації захисних споруд.
Протягом року
5. Продовжити роботу щодо зняття з обліку захисних споруд, які
неможливо використовувати за призначенням або вони помилково обліковані.
Протягом року
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови, першого заступника голови комісії Чернокульського С.С.

