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ПРОТОКОЛ № 9
чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року
м. Одеса,
проспект Шевченка, 4,
каб. 632, 14.00
Головував:

голова обласної державної адміністрації СтепановМ.В.

Присутні;

члени комісії та запрошені (за окремим списком)

1.
Про зсувні процеси у прибережній зоні 5 та 9 мікрорайонів,
вул. Морській, вул. Тінистій, вул. Приморській м. Чорноморські та дії
щодо ліквідації надзвичайної ситуації.
У даний час проведено певний обсяг робіт щодо призупинення зсувних
процесів у прибережній зоні 5 та 9 мікрорайонів, вул. Морській, вул. Тінистій,
вул. Приморській м. Чорноморськ.
Проведені будівельно - технічні дослідження 16 об’єктів нерухомого
майна на зазначених вулицях міста. Згідно з експертними висновками всі
перелічені будинки зруйновані та непридатні для проживання. Загальні збитки
від руйнувань складають 100,0 млн.грн.
Проведеними геофізичними спостереженнями відмічається подальша
активізація зсувних процесів, розвиток деформації відбувається значними
темпами та поширюються, а також в результаті зсувів з’являються небезпечні
ділянки, на яких руйнуються комунікації.
Рішенням Чорноморської міської ради постраждалим внаслідок зсуву
надана матеріальна допомога у розмірі 26 430,0 грн.кожному.
Для проведення протизсувних процесів необхідна допомога з державного
бюджету.
З метою запобігання розвитку надзвичайної ситуації, пов’язаною із
активізацією зсувних процесів у м.Чорноморськ, комісія

ВИРІШИЛА:
1. Враховуючи визначену у 2017 році надзвичайну ситуацію
регіонального рівня (КОД-20220 - НС, пов’язана зі зсувом), підтверджену
протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій ДСНС України від 15.03.2017 № 56/02-17 (обліковий
номер № 23-2017), подальша активізація зсувних процесів у прибережній зоні
5 та 9 мікрорайонів, вулицях Морській, Теністій, Приморській
м. Чорноморськ, яка може призвести до значного збільшення постраждалої
території і матеріальних збитків, визначити як загрозу підвищення рівня
зазначеної надзвичайної ситуації, а також як загрозу виникнення нових
надзвичайних ситуацій, які можуть досягнути регіонального рівня у разі не
виконання заходів з запобігання подальшому розвитку зсувних процесів.
2. Департаменту економічної політики та стратегічного планування
облдержадміністрації відповідно до отриманих від виконкому Чорноморської
міської ради документів, на підставі постанов Кабінету Міністрів України
від 04.02.1999 № 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та від 24.03.2002
№ 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету» повторно направити звернення до Кабінету Міністрів України щодо
фінансування проекту «Протизсувні заходи в прибережній частині в районі 9-го
мікрорайону м.Чорноморська. Коригування».
До 01.09.2018
3. Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації направити витяг з
протоколу в Експертну комісію з визначення рівнів та класів надзвичайних
ситуацій ДСНС України для прийняття рішення.
Терміново, після підписання протоколу
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
голови комісії.

2.
Про виконання рішення позачергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
облдержадміністрації від 10.04.2018, протокол № 5 «Про стан
протипаводкових дамб уздовж української ділянки р. Дунай».
Відповідно до рішення комісії Дунайським регіональним офісом водних
ресурсів проведено роботу щодо підготовки проектно-кошторисної
документації на аварійні ділянки дамб та шлюзи регулятори на загальну суму
700 тис. грн. а саме:
відновлення та підвищення надійності захисної дамби на ділянці
«Прорва» - «Пам’ятник»;
відбудова шлюзів - регуляторів на каналах «Громадський», «Репіда»,
«Скунда», «105 км» та «№ 5»;
- відновлення Кугурлуйської дамби;

- очищення каналів «Громадський» та «Желявський».
Згідно з розробленим ДП «Державний регіональний проектновишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп» робочим проектом
«Будівництво захисної дамби на аварійній ділянці р. Дунай (108 км)» вартістю
222,73 тис. грн., визначено за необхідність будівництво дублюючої дамби
довжиною 400 м навколо аварійної ділянки загальною вартістю робіт
5,189 млн. грн.
Відповідно до робочого проекту значаться Дунайський регіональний офіс
водних ресурсів, у віданні якого знаходяться захисні протипаводкові дамби на
р.Дунай, звернувся до Державного агентства водних ресурсів України з
проханням виділити зазначені кошти у поточному році.
Враховуючи вкрай обмежене фінансування у поточному році, Агенством
планується спрямувати 10,6 млн. грн. на виконання природоохоронних та
протипаводкових заходів на території Одеської області, у тому числі
3,9 млн. грн. на будівництво дублюючої дамби на аварійній ділянці 108 км р.
Дунай.
З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на українській
ділянці р.Дунай комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Визнати, що Дунайським регіональним офісом водних ресурсів
проведено значний обсяг роботи щодо підготовки документів на отримання
коштів для фінансування робіт на аварійних ділянках системи
протипаводкового захисту р. Дунай.
2.
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
внести на розгляд обласної ради питання щодо внесення змін до рішення
обласної ради від 21 лютого 2014 року №1021-VI «Про затвердження
Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на
2014-2019 роки», визначивши Дунайський регіональний офіс водних ресурсів
співвиконавцем заходу 1.1.4. «Відновлення і підтримка сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби
зі шкідливою дією вод» напрямів діяльності та заходів Комплексної програми.
До 23. 09.2018
3. Департаменту фінансів облдержадміністрації:
3.1. Підготовити на основі даних Дунайського регіонального офісу
водних ресурсів бюджетний запит на Міністерство екології та природних
ресурсів України стосовно виділення у 2019 році коштів на покращення
системи протипаводкового захисту в акваторії р. Дунай на території Одеської
області.
До 03. 09.2018
3.2. Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України, при
наявності перевиконання доходно'! частини передбачити в обласному бюджеті
Одеської області на 2018 рік згідно з Комплексною програмою для
Дунайського регіонального офісу водних ресурсів кошти у обсязі 2500,0 тис.
грн. для проектування та проведення експертизи робіт на аварійних ділянках
системи протипаводкового захисту р. Дунай, а також 1200,0 тис. грн. для

виконання першочергових робіт, у тому числі щодо співфінансування робіт по
проекту «Будівництво захисної дамби на аварійній ділянці р. Дунай (108 км)»
та 800,0 тис. грн. на виготовлення
проектно-кошторисної документації
«Реконструкція захисної дамби на 97 км р. Дунай протяжністю 1 км» у вигляді
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіону.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
голови комісії.

3.
Про забезпечення протипожежного захисту закладів освіти у
2018/2019 навчальному році.
Головним управлінням ДСНС України в Одеській області та
підпорядкованими підрозділами у 2018 році відповідно до протокольного
рішення за результатами засідання Кабінету Міністрів України від 28.03. 2018
№ 11, наказу ДСНС від 29.03.2018 № 202 «Про здійснення позапланових
перевірок» протягом квітня-червня проведено перевірки 1271 дошкільного та
загальноосвітнього
навчального закладу щодо дотримання вимог
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.
У ході проведення перевірок встановлено, що у закладах і установах освіти
проведена певна робота щодо покращення протипожежного стану та виконання
законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки: видані відповідні
накази про підвищення протипожежного захисту закладів освіти, розроблено
інструкції про дотримання вимог пожежної безпеки, призначені особи,
відповідальні за протипожежний стан закладів освіти, розроблені та
затверджені плани евакуації у разі виникнення пожежі, приміщення навчальних
закладів забезпечені первинними засобами пожежогасіння.
Водночас, виявлено низьку суттєвих недоліків.
Під час перевірок виявлено 19486 порушенням яких 10123 порушення не
усунуто протягом попередніх років.
За порушення правил пожежної безпеки складено 1271 адміністративний
протокол на керівників та відповідальних посадових осіб.
При проведенні заходів нагляду (контролю) були виявлені порушення
Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативно-правових документів,
а саме:
- 1103 приміщень (будівель) не обладнано (не дообладнано) системами
протипожежного захисту;
- 45 систем протипожежного захисту від приймально-контрольного
приладу не виведено на пульт централізованого спостереження;
- 43 заклади не уклали договори на технічне обслуговування наявної
системи автоматичної пожежної сигналізації і оповіщення про пожежу та
проведення евакуації людей;
- у 160 закладах дерев’яні конструкції не оброблені вогнезахисним
розчином зі складанням актів тією організацією, яка має відповідну ліцензію;
- 58 закладів не провели ремонт внутрішнього протипожежного водогону;
- 665 закладів не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням
(пожежні водоймища не заповнені водою);

- у 25 закладах експлуатація евакуаційних виходів здійснюється з
порушеннями правил пожежної безпеки;
- у 154 закладах допускається експлуатація електромереж з порушенням
вимог ПУЄ;
- 396 закладів не забезпечено первинними засобами пожежогасіння.
Тривале невиконання порушень вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки керівники навчальних закладів
пояснюють відсутністю бюджетних коштів.
За результатами перевірок та виявлених порушень Головним управлінням
ДСНС
України в Одеській області сформовано та направлено до
адміністративного суду 19 позовів щодо застосування заходів реагування.
З метою забезпечення захисту закладів освіти Головним управлінням
ДСНС України в Одеській області розроблено Комплексний план дій щодо
протипожежного захисту об’єктів освіти у 2018/2019 навчальному році.
За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексний план дій (далі - Комплексний план) щодо
протипожежного захисту об’єктів освіти у навчальному 2018/2019 році
(додається).
2. Доручити головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних
громад:
2.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів , передбачених Комплексним
планом.
До 20.03.2019
2.2. На засіданнях міських, районних комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та комісій об’єднаних
територіальних громад розглянути питання щодо протипожежного захисту
об’єктів освіти у 2018/2019 навчальному році з прийняттям відповідних
рішень.
До 20.03.2019
2.3. Комплексний план довести до виконавців, забезпечити виконання
заходів та інформувати Департамент освіти і науки обласної державної
адміністрації.
у строки відповідно до
Комплексного плану
2.4. Взяти особисту участь у перевірці об’єктів освіти у 2018/2019
навчальному році щодо протипожежного захисту та прийняти рішення по
розробці проектної документації на встановлення автоматичних систем
пожежної сигналізації.
З початком навчального року
3.
Голові
Овідіопольської
районної
держаної
адміністрації
підготувати довідку щодо усунення порушень визначених у приписах інспекції
ГУ ДСНС України в Одеській області під час перевірки навчальних закладів

району щодо дотримання вимог законодавства у
техногенної безпеки.

сфері пожежної та
До 30.08.2018

4.
Керівникам Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації та департаменту освіти та науки Одеської міської ради, органів
управління освітою районних державних адміністрацій, міських рад,
територіальних громад та закладів освіти:
4.1.
Посилити роботу навчальних закладів з питань пожежної безпеки та
не допускати випадків виникнення пожеж на об’єктах освіти.
Постійно
4.2.
Організувати роботу щодо включення до бюджетів області, міст,
районів та селищних рад на 2019 рік потреби в коштах для забезпечення
протипожежного режиму.
До 20.09.2018
4.3 Тримати на контролі питання забезпечення пожежної безпеки
підвідомчих об'єктів з прийняттям практичних рішень щодо поліпшення їх
протипожежного захисту.
Постійно
5.
Головному управлінню ДСНС України в Одеській області надати
матеріали щодо результатів усунення виявлених недоліків визначених у
приписах під час перевірки навчальних закладів Овідіопольського району щодо
дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.
До 30.08.2018
4. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про
проведені заходи поінформувати Департамент з питань цивільного захисту,
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної
державної адміністрації.
Відповідно до Комплексного плану
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
голови комісії.

4. Про стан утворення підрозділів місцевої пожежної охорони.
Сьогодні на території Одеської області функціонують
62 місцеві
пожежні команди, з них на території новоутворених 28 об’єднаних
територіальних громад області функціонують 8 місцевих пожежно-рятувальних
підрозділів. Але на території 14 об’єднаних громад взагалі немає пожежнорятувальних підрозділів.

11 червня 2018 року на черговому засідання комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації
(протокол № 7) було розглянуто питання та прийняті відповідні рішення щодо
функціонування місцевої пожежної охорони Одеської області.
На виконання протокольного рішення та з метою забезпечення пожежної
безпеки в сільській місцевості головам районних державних адміністрацій,
головам об’єднаних територіальних громад розроблено і направлено алгоритм
утворення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів проекти програм
цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки для їх подальшого
розгляду.
В результаті проведеної роботи у даний час здійснено такі заходи:
- на сесіях Зорянської сільської ради Саратського району, Зеленогірської
селищної ради Любашівського району та Єгорівської сільської ради
Роздільнянського району прийняті рішення про утворення місцевих пожежних
команд;
- Визирською сільською радою спільно з Лиманською районною радою
придбано пожежний автомобіль МАЗ (4,8 млн. грн.) для місцевої пожежної
команди. У разі повного благоустрою прилеглої території заплановано
урочисте відкриття пожежного депо (орієнтовна дата відкриття 1314.09.2018);
- Красносільською об’єднаною територіальною громадою (Лиманський
район) розробляється проект Центру безпеки громадян;
Авангардівською
об’єднаною
територіальною
громадою
(Овідіопольський район) погоджено проект будівництва Центру безпеки
громадян, придбано пожежний автомобіль (очікують поставку згідно з
договором) та оголошено тендер на будівництво Центру;
- Дальницькою об’єднаною територіальною громадою замовлено
розробку проектно-кошторисної документації на будівництво місцевої
пожежної команди.
Водночас, в районах області робота щодо утворення місцевих пожежних
команд здійснюється повільно. Залишається не вирішеним питання про
утворення місцевих пожежних команд на територіях Ананьївського,
Іванівського, Окнянського, Любашівського, Миколаївського, Ширяївського та
Роздільнянського районів.
За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Доручити головам районних державних адміністрацій та
рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад на сесіях районних
та територіальних громад розглянути питання щодо належного фінансування
існуючих місцевих пожежних команд та виділення коштів на утворення і
утримання нових.
До 01.09 2018

2.
Миколаївської,
адміністрацій:

Головам Ананьївської, Іванівської, Окнянської, Любашівської,
Ширяївської та Роздільнянської районних державних

2Л. Надати голові комісії, голові обласної державної адміністрації
об’єктивні пояснення щодо невиконання попередніх рішень комісії
з утворення місцевих пожежних команд.
29.08.2018

2.2.
На засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, за участю сільських (селищних) голів,
розглянути питання щодо утворення та належного утримання місцевих
пожежних команд, а також виділення коштів на фінансування зазначених
заходів у бюджетах 2019 року та надати Департаменту з питань цивільного
захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації перспективний план утворення місцевих пожежних
команд.
До 01.10.2018
3.
Головному управлінню ДСНС України в Одеській області надавати
методичну допомогу об’єднаним територіальним громадам з питань утворення
та утримання місцевих пожежних команд.
Постійно
4. Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації тримати на
постійному контролі стан утворення місцевих пожежних команд.
Постійно
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
голови комісії.
5.
області.

Про стан протипожежного водопостачання у м. Одеса та районах

За результатами перевірок у 2018 році в Одеській області на обліку
знаходяться:
- 6683 пожежних гідрантів, з яких в несправному стані 570;
- пожежних водоймищ 2819, несправних 281;
- 1579 водонапірних веж, в несправному стані 85.
З початку 2018 року кількість несправних пожежних вододжерел
змінилось:
кількість пожежних гідрантів збільшились на 62 од. (0,9%), з них 43
од. тільки в м. Одеса.
кількість пожежних водоймищ збільшилось на 5 од. (0,26 %)
(допущено приріст за рахунок м. Одеса);
кількість водонапірних веж зменшилось на 4 од. (0,25%) (зменшено
показник несправності в Березівському та Савранському районах ).
Для покращення стану протипожежного водопостачання в 2018 році
проведено такі заходи:

направлені листи до всіх підприємств, на обліку яких є джерела
зовнішнього протипожежного водопостачання, щодо приведення пожежних
гідрантів та водоймищ до вимог керівних документів;
поінформовані підприємства питного водопостачання та районні
державні адміністрації з вимогою вжити невідкладних заходів щодо ремонту
вододжерел, проведені спільні наради;
складено графіки ремонту вуличних пожежних гідрантів та
здійснюється контроль щодо їх виконання;
взято на облік 76 нових пожежних гідрантів.

Незважаючи на проведену роботу, велика кількість джерел зовнішнього
протипожежного водопостачання перебуває у несправному стані, що в свою
чергу не дає змоги організувати безперебійну подачу води під час ліквідації
пожеж.
За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. Доручити головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
1.1. Провести засідання комісій з питань ТЕБ та НС, на яких заслухати
керівників установ, підприємств та організацій, на балансі яких є несправні
джерела протипожежного водопостачання.
До 01.10.2018
1.2.
Утворити
комісії з перевірки джерел
протипожежного
водопостачання, роботу яких організувати протягом вересня - жовтня
поточного року.
Протягом вересня-жовтня
1.3. За результатами роботи комісій та визначення несправних джерел
протипожежного водопостачання у бюджетах усіх рівнів на 2019 рік
спланувати кошти на їх ремонт та утримання.
До 01.11.2018
2. Рекомендувати Одеській міській раді сумісно з ТОВ «Інфокс» філія
«Інфоксводоканал» провести інвентаризацію пожежних гідрантів на території
міста та прийняти рішення щодо відновлення їх роботи у повному обсязі.
Протягом вересня-жовтня
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
комісії, начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області.
6.
Про проведення технічної інвентаризації
цивільного захисту на території Одеської області.

захисних

споруд

На території Одеської області обліковується 981 захисна споруда, з них
324 сховища та 657 протирадіаційних укрить.

Також для укриття населення області може бути використано більше 110
тис. найпростіших укриттів (підвалів багатоквартирних та приватних будинків),
які можуть розмістити більш 2 мли. 150 тис. осіб та 126 од. споруд подвійного
призначення (130,69 осіб).
Проведення технічної інвентаризації захисних споруд здійснюється
відповідно до вимог доручення Прем’єр-міністра України від 15.02.2017
№4929/1/1-17 та листа Міністра внутрішніх справ України від 06.02.2017
№1610/01/14-2017 щодо продовження заходів з проведення технічної
інвентаризації захисних споруд.
В області проінвентаризовано 649 захисних споруд (разом 981), що
становить 66,2%, із них:
- державної власності - 247 од. (66,8% від кількості державних);
- комунальної власності - 353 од. (79% від кількості комунальних);
- приватної власності - 49 од. (36,6% від кількості приватних).
Повністю проінвентаризовано захисні споруди у м. Чорноморськ (20 од.),
м. Южне (20 од.), в Арцизькому (11 од.), Березівському (1 од.), Іванівському (З
од.), Кілійському (1 од.), Колимському (3 од.), Миколаївському (5 од.),
Саратському (6 од.), Любашівському (27 од.), Тарутинському (1 од.) та
Татарбунарському (30 од.) районах області.
Менш 50 відсотків проінвентаризовано ЗСЦЗ в Балтському (5 із 13 38,5%), Біляївському (6 із 17 - 35,3%), Белградському (12 із 27 - 44,4%),
Великомихайлівському (7 із 23 - 30,4%), Подільському (0 із 3 -0%),
Окнянському (9 із 33 - 27,3%), Роздільнянському (5 із 19 - 26,3%), та
Захарівському (0 із 1 - 0,0%) районах області.
З метою якісного проведення інвентаризації фонду захисних споруд в
Одеській області головою обласної державної адміністрації видане
розпорядження від 02.05.2018 №439/А-2018 «Про підготовку та проведення у
2018 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту», яким
визначені завдання районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного значення, міським, селищним та сільським головам об’єднаних
територіальних громад, керівникам структурних підрозділів обласної державної
адміністрації щодо:
передбачення у 2018 році в місцевих бюджетах області коштів на
проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, як
об’єктів нерухомого майна;
здійснення заходів щодо приведення захисних споруд цивільного захисту,
які перебувають у комунальній власності, а також на балансовому утриманні
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у готовність до
використання за призначенням;
проведення роз’яснювальної роботи з власниками захисних споруд
цивільного захисту приватної форми власності про необхідність проведення
технічної інвентаризації захисних споруд;
проведення засідань місцевих інвентаризаційних комісій, на яких
розглянути попередні підсумки здійснення заходів технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту та приведення їх у готовність до
використання за призначенням. Засідання провести за участю керівників
підприємств, установ та організацій, що розташовані на підвідомчій території,

які мають на балансі захисні споруди і не проводять їх технічну
інвентаризацію.
Під час проведення комплексних та контрольних перевірок районних
ланок єдиної державної системи цивільного захисту проведено 6 засідань
місцевих інвентаризаційних комісій, на яких надано методичну та практичну
допомогу балансоутримувачам захисних споруд.
Підготовлено і направлено 14 звернень та проведено 6 робочих нарад з
представниками
підприємств, установ та організацій на балансі яких
обліковуються захисні споруди цивільного захисту з пропозиціями щодо
активізації проведення ними технічної інвентаризації захисних споруд, які
перебувають у них на балансі.
Як результат, з початку 2018 року проведено інвентаризацію на 10
захисних спорудах державної ( 7 од.) та комунальної ( 3 од.) форми власності та
розглянуто питання щодо прийняття у комунальну власність територіальних
громад 7 захисних споруд цивільного захисту з наступним проведенням їх
технічної інвентаризації.
Проблемним питанням є те, що майже 20% захисних споруд в області не
можуть бути проінвентаризовані, оскільки вони частково зруйновані або в
аварійному стані, підтоплені, розташовані в катакомбах, продані ще у 90-х
роках минулого століття у приватну власність як підвальні приміщення. Із
зазначених питань неодноразово було проінформовано органи прокуратури та
СБУ. По деяких таких спорудах проводиться кримінальне провадження. Через
відсутність нормативно-правової бази немає законних підстав, не визначений
механізм щодо порядку списання (зняття обліку) непридатних захисних споруд
цивільного захисту, проведення технічної інвентаризації яких не можливо.
Таких об'єктів в Одеській області 143 одиниці.
На виконання пункту 6 розділу III протоколу засідання Державної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій видано
доручення голови Одеської обласної державної адміністрації від ЗО липня 2018
року № Д/01/02-06/31 щодо вирішення питання з подальшого перебування в
обліках захисних споруд цивільного захисту об’єктів, що були взяті на облік з
порушеннями (відсутні за фактом як об’єкти нерухомості, розміщені у
приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам’ятках історії та
архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не
передбачає тривалого перебування у них людей тощо). Ведеться робота з
вирішення зазначеного питання.
Також з 10 по 14 вересня 2018 року спланована робота з вивчення
представниками міжвідомчої робочої групи стану організації та надання
методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади Одеської області у
проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного
підпорядкування:

1.1. Забезпечити належну роботу місцевих інвентаризаційних комісій
щодо виконання заходів, пов'язаних з проведенням технічної інвентаризації
захисних споруд. Врегулювати проблемні питання та заслухати керівників
підприємств (організацій), які не поводять відповідну роботу.
Щомісячно, до кінця року
1.2. Забезпечити належне фінансування заходів щодо завершення
технічної інвентаризації захисних споруд, які перебувають у комунальній
власності та зобов'язати провести технічну інвентаризацію власників захисних
споруд, які перебувають у приватній власності.
Протягом року
1.3. Відповідно до доручення голови Одеської обласної державної
адміністрації від ЗО липня 2018 року № Д/01/02-06/31 організувати роботу з
підготовки документів для зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту,
інвентаризацію яких провести неможливо.
До 01.11.20
1.4. Надати Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи
та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної
адміністрації завірені копії паспортів та облікові картки на проінвентаризовані
захисні споруди цивільного захисту.
До 31.12.2018
2.
Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної
адміністрації:
2.1. Провести аналіз відпрацювання розпорядчих та облікових
документів, наданих місцевими органами влади, на зняття з обліку захисних
споруд цивільного захисту області, технічну інвентаризацію яких провести
неможливо.
До 20.11.2018
2.2.
Підготувати та направити на погодження до ДСНС України
документи на зняття з обліку непридатних захисних споруд цивільного захисту,
оформлених відповідно до встановлених вимог.
До 15.12.2018
3.
Головному управлінню ДСНС України в Одеській області забезпечити
проведення комплексних перевірок захисних споруд цивільного захисту на
території області. При проведенні перевірок основну увагу звертати на їх
технічну інвентаризаці
Протягом року
Голова обласної
адміністрації, голова

М.В.Степанов

Секретар комісії

І.Ю.Білоусова

