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Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій
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ПРОТОКОЛ № 15 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій

м. Старобільськ 09 липня 2021 року

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови Старобільської
райдержадміністрації, перший заступник голови районної комісії з питань ТЕБ 
і НС Череватий Володимир Олександрович.
ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про проведені заходи щодо замору риби в Айдар на території 

Новопсковської селищної ради Старобільського району.
(В. Карпенко, Я. Коломієць, В. Колесник)

II. Про підготовку органів місцевого самоврядування до Комплексної 
перевірки.

(І. Іванюк)
НІ. Про готовність місцевих органів виконавчої влади забезпечити 

санітарне та епідемічне благополуччя населення в літній період.
(А. Лиманський)

І. Про проведені заходи щодо замору риби в Айдар на території 
Новопсковської селищної ради Старобільського району.

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
1. Старобільській міжрайонній філії державної установи «Луганський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 
продовжити моніторинг стану води в р. Айдар на території смт. Новопсков, с. 
Бутківка та центрального пляжу міста Старобільськ.

2. Новопсковському управлінню Головного управління 
Держпродспоживслужби у Луганській області надати до Старобільської РДА 
звіти про результати проведених перевірок відібраних проб риби та води.

3. Новопсковському селищному голові провести перевірки орендарів та 
землевласників земельних ділянок поблизу місця замору риби на використання 
речовин, які могли стати причиною загибелі риби.

4. Про результати проведених перевірок надати інформацію до 
Старобільської РДА та районної комісії з питань ТЕБ і НС.
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Термін: після отримання результатів
5. Старобільському РУП ГУ НП в Луганській області взяти під особистий 

контроль розслідування за даним фактом.
6. Відділу соціально-економічного розвитку Старобільської РДА т|а 

органами місцевого самоврядування провести опитування фермерських 
господарств щодо препаратів, які використовуються для обробки соняшника та 
інших культур. Зазначену інформацію направити до відділу оборонної роботи, 
цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА.

Термін: у найкоротший час

7. Відділу оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами та територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади Старобільської РДА проаналізувати надані відповіді та За 
результатами направити інформаційні листи до Новопсковської селищної ради 
та Новопсковського управління ГУ Держпродспоживслужби Луганської 
області.

8. Новопсковському селищному голові в якості замовника направити до 
акредитованої лабораторії зразки зібраної риби для проведення аналізу та 
виявлення речовин відповідно наданих переліків препаратів.

Термін: негайно після отримання інформації
9. Новопсковському управлінню ГУ Держпродспоживслужби Луганської 

області здійснити супровід зразків зібраної риби до відповідної акредитованої 
лабораторії.

Термін: негайно після отримання інформації

II. Про підготовку органів місцевого самоврядування до Комплексної 
перевірки.

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Затвердити Графік підготовки всіх органів місцевого самоврядування, 
створених об’єднаних територіальних громад на територій Старобільського 
району до контрольної перевірки стану виконання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту техногенної і пожежної 
безпеки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування Старобільського району Луганської області (додаток 1).

2. Міському, селищним та сільським головам забезпечити присутність під 
час перевірки фахівців з питань цивільного захисту. У разі відсутності 
зазначених посад у штаті, осіб на яких покладено обов’язки з виконання заходів 
у сфері цивільного захисту.

Термін: згідно графіку
3. Відділу оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами та територіальними органами центральних органів 



виконавчої влади Старобільської РДА поінформувати органи місцевого 
самоврядування про точну дату та час перевірки.

Термін: згідно графіку

III. Про готовність місцевих органів виконавчої влади забезпечити 
санітарне та епідемічне благополуччя населення в літній період.
1. Органам місцевого самоврядування Старобільського району створити 

міжвідомчі комісії для контролю за дотриманням законодавства у сфері 
поводження з побутовими відходами. До складу зазначених комісій включити 
представників районних управлінь Старобільського району Головного 
управління Держпродспоживслужби Луганської області, Старобільського РУП 
ГУ НП України в Луганській області, Державної екологічної інспекції у 
Луганській області.

Термін: негайно

2. Створеним комісіям провести перевірки та здійснювати контроль за 
дотриманням законодавства у сфері поводження з побутовими відходами 
(організація санітарного очищення території населених пунктів, ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ, облаштування місць захоронения твердих побутових 
відходів, полігонів захоронения промислових відходів).

Термін: до 01.09.2021

3. Органам місцевого самоврядування, районним управлінням 
Старобільського району Головного управління Держпродспоживслужби 
Луганської області, Старобільському РУП ГУ НП України в Луганській області 
забезпечити контроль за недопущенням торгівлі харчовими продуктами у 
невстановлених місцях та на стихійних ринках, виконанням продовольчими 
ринками вимог санітарного законодавства та правил торгівлі.

Термін: постійно

4. Підприємствам з водопостачання та водовідведення, органам місцевого 
самоврядування Старобільського району забезпечити здійснення заходів щодо 
попередження виникнення аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних 
мережах.

Термін: постійно

5. Підприємствам з водопостачання та водовідведення, органам місцевого 
самоврядування Старобільського району забезпечити невідкладну ліквідацію 
аварій на водопровідно-каналізаційних мережах з подальшим виконанням 
необхідних відновлюваних робіт, у тому числі з проведення профілактичної 
дезінфекції.

Термін: Постійно

6. Міжрайонним філіям Старобільського району ДУ «Луганський обласний



лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Управлінням 
Старобільського району Головного управління Держпродспоживслужби 
Луганської області, Старобільському РУП ГУ НП України в Луганській 
забезпечити своєчасне інформування населення про санітарно-епідемічну 
ситуацію на території району, вжиті заходи до порушників санітарного 
законодавства та заходи до профілактики захворювань на гострі кишкові 
інфекції.

7. Органам місцевого самоврядування створити міжвідомчі комісії з 
представників Управлінь Старобільського району Головного управління 
Держпродспоживслужби Луганської області, Старобільської РДА, 
Старобільського РУП ГУ НП України в Луганській області, Старобільського 
РУ ГУ ДСНС України у Луганській області, Державної екологічної інспекції в 
Луганській області для перевірки місць масового відпочинку людей.

8. Комісіям провести обстеження місць відпочинку, об’єктів 
водопостачання, закладів громадського харчування, пляжів, рекреаційних зон 
щодо додержання вимог санітарного законодавства.

9. Органам місцевого самоврядування визначити перелік систем питного 
водопостачання (водопровідні мережі), що першочергово потребують 
проведення ремонту, реконструкції, будівництва водопровідних та 
каналізаційних мереж та забезпечити проведення відповідних робіт;

забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води 
суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання відповідно 
до технічного регламенту, та подання результатів відомчого контролю 
управлінь Старобільського району Головного управління 
Держпродспоживслужби Луганської області.

і

10. За результатами проведеної роботи органам місцевого самоврядування 
надати інформацію до Старобільської РДА та доповісти Комісії з питань ТЕБ і 
НС.

Термін: до 01.09.2021 року

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Перший заступник голови райдержажшністрації, \ 
заступник голови районної комісії / / !
з питань ТЕБ і НС Володимир ЧЕРЕВАТИЙ

Секретар комісії: Максим ГЛЯНЦЕВ
7^7

/



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної комісії з питань ТЕБ і НС 
від «09» липня 2021 року № 15

Графік
підготовки всіх органів місцевого самоврядування, створених об’єднаних територіальних громад на територій Старобільського 

району до контрольної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного 
захисту техногенної і пожежної безпеки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Старобільського району Луганської області

№ 
з/п

Назва громади *Дата проведення заходу Склад комісії з надання методичної допомоги

1 Чмирівська сільська 
територіальна громада

з 12.07. по 16.07.2021 року Начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами та територіальними органами центральних 
органів виконавчої влади Старобільської РДА Олег ПІСКОВ 
Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
Головний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Олександр ГРИЦУНОВ

2 Шульгинська сільська 
територіальна громада

з 19.07. по 23.07.2021 року Начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами та територіальними органами центральних 
органів виконавчої влади Старобільської РДА Олег ПІСКОВ 
Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
Головний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Олександр ГРИЦУНОВ

3 Новопсковська селищна рада з 09.08. по 13.08.2021 року Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту,



взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
Головний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Євгеній ШРАМКО

4 Білолуцька селищна рада з 09.08. по 13.08.2021 року Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
Головний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Євгеній ШРАМКО

5 Марківська селищна рада з 16.08 по 20.08.2021 року Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
провідний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Тимофій МЕДВІДЬ

6 Міловська селищна рада з 30.08 по 03.09.2021 року Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
провідний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Олена ТОЧОНА

7 Біловодська селищна рада з 30.08 по 03.09.2021 року Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту



* Графік перевірки може коригуватися.
** Під час здійснення перевірки обов'язково залучати спеціаліста органів місцевого самоврядування на якого покладено обов'язки з 
питань цивільного захисту

Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
Головний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Олександр ГРИЦУНОВ

8 Старобільська міська 
територіальна громада

з 11.10 по 15.10.2021 року Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Старобільської РДА Максим 
ГЛЯНЦЕВ
Заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України у Луганській області Іван ІВАНЮК 
Головний фахівець відділу цивільного захисту Старобільського РУ ГУ 
ДСНС України у Луганській області Олександр ГРИЦУНОВ

Провідний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного 
захисту, взаємодії з правоохоронними органами 
та територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади Старобільської РДА, 
секретар комісії Максим ГЛЯНЦЕВ


