
 

СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій  

вул. Центральна, 35, м. Старобільськ Луганської обл., 92700, Україна, 
тел./факс (8 06461) 2-13-65,   Код ЄДРПОУ 04051632, E-mail: starobilsk-rda@loga.gov.ua 

  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

м. Старобільськ        27 січня 2020 р. 

 

ГОЛОВУВАВ: В.о. голови Старобільської райдержадміністрації, в.о голови 

районної комісії з питань ТЕБ і НС Григоренко Олена Олексіївна. 

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

   

  I. Про затвердження Плану роботи районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 

(М. Лабузов, О. Грицунов) 

Таким чином, за результатами доповіді та з урахуванням обговорення 

комісія вирішила: 

   

1. Затвердити План роботи районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2020 рік (додаток 1).  

 

ІІ. Про створення розрахунково-аналітичної групи Старобільського 

району на 2020 рік. 

(Николенко В.М., Онищенко О.Ю.) 
 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, з метою належного 

збору, опрацювання, видачі інформації про факти радіаційного, хімічного, 

бактеріологічного зараження у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру, випадках аварій на хімічно – 

небезпечних об’єктах. 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. Затвердити  склад розрахунково-аналітичної групи Старобільського 

району у складі: 

 Горбоченко Г.І.–  генеральний директор  КНП «Старобільське РТМО», 

керівник групи; 

 Пристінський С.С. –  Начальник ДПРЧ-6 ГУ ДСНС України у 

Луганській області, заступник керівника групи;  

Члени групи: 
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 Антоненко О.Р. – головний лікар КНП «Старобільський РЦПМСД», 

заступник керівника групи; 

 Ружицький О.Г. – начальник штабу ЦЗ ПАТ «Старобільський 

молокозавод»; 

 Межерицький І. М. – головний інженер Старобільського елеватора; 

 Лиманський А.М. – начальник Держпродспоживслужби у 

Старобільському районі; 

 Лабузов М.О. – начальник відділу ЖКГ та з питань цивільного 

захисту Старобільської райдержадміністрації. 

 

IІI. Щодо готовності до пропуску повені і паводків РКП 

«Старобільськвода» та КП «Благоустрій м. Старобільськ». 

    (О. Великоцький)  

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

 1. Затвердити План дій райдержадміністрації, органів місцевого 

самоврядування та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, спеціалізованих служб ЦЗ району щодо підготовки та пропуску повені і 

паводків у 2020році (дод.2). 

Термін: до 01.03.2020 

 

2. Виконкому міської ради розглянути можливість закупівлі мотопомп та 

паливно-мастильних матеріалів на черговій сесії. 

Термін: до 01.03.2020 

 

3. КП «Благоустрій м.Старобільськ» розчистити наявні струмки на території 

міста, відрегулювати шандору, провести профілактичні роботи на понтонному 

містку Червоного містечка. 

Термін: до 01.03.2020 

4. Головам ОТГ та сільських рад району вжити заходів щодо обстеження 

низьководних мостів з залученням спеціалістів для визначення технічного стану 

мостів та розчистити затори. 

Термін: до 01.03.2020 

      5. Здійснення перевірок справності шлюзу-регулятора, проведення очистки 

наявних струмків, профілактичних робіт на шандорах міста, чистку каналів від 

комишу та сміття. Комісійно провести візуальний огляд цих гідротехнічних 

споруд та в разі їх непрацездатності звернутися до компетентних організацій.  

Термін: до 01.03.2020 

 

      6. Забезпечення постійного моніторингу гідрологічної обстановки на 

водосховищах та річках для своєчасної організації заходів з протидії 

підтопленням населених пунктів. 

Термін: до 01.03.2020 

 

     7. Уточнити розрахунок сил і засобів, що можуть бути залучені до виконання 

робіт з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій гідрологічного 



характеру, планів взаємодії при виконанні спільних заходів під час пропуску 

повені і сходження криги, залучити організації для здійснення евакозаходів 

відповідно до плану евакуації. 

Термін: до 01.03.2020 

 

8. КП «Благоустрій м. Старобільськ»  здійснити очищення дренажної 

ливневої системи. 

Термін: до 01.03.2020 

 

      9. Уточнити порядок взаємодії всіх служб при реагуванні на ускладнення 

повеневої обстановки та залучення необхідної кількості сил і засобів з метою 

недопущення їх переростання до рівня надзвичайної ситуації та своєчасного 

надання допомоги людям, які потерпають від повені.  

Термін: до 01.03.2020 

 

10.  Утворити матеріальний резерв та запас пально-мастильних матеріалів 

для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних руйнівною дією 

води, та відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення. 

Термін: до 01.03.2020 

 

IV. Про порушення правил пожежної, техногенної безпеки та ЦЗ у будівлі 

гуртожитку ОСББ «Імперіал», яке розташовано за адресою:                               

м. Старобільськ, вул.  Першого травня, 18.   

(Я. Матірко, О. Онищенко) 

 

Відповідно до заяви вхідний №270 від 23.12.2019 року, Старобільським РВ 

ГУ ДСНС України у Луганській області спільно з співробітником 

Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області 08.01.2020 року проведено 

обстеження будівлі гуртожитку з метою визначення стану пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту, за адресою  м.Старобільськ ,  вул. 

Першого травня 18. 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. Взяти до уваги акт комплексного обстеження  стану пожежної та 

техногенної безпеки та ЦЗ у будівлі гуртожитку ОСББ «Імперіал», яке 

розташовано за адресою: м. Старобільськ, вул.  Першого травня, 18.      

Термін: негайно 

2. Відділу поліції ГУ НП направити співробітника Старобільського  ВП ГУ 

НП з метою підтримання правопорядку. 

Термін: лютий 2020 

3. Рекомендувати голові ОСББ «Імперіал» у разі недотримання пожежної та 

техногенної безпеки та цивільного захисту мешканцем гуртожитку 

(захаращення евакуаційних виходів) звернутися до суду з метою отримання 

рішення щодо усунення зазначених порушень.  

Термін: лютий 2020 

 



3. Старобільському РВ ГУ ДСНС України у Луганській області 

поінформувати після проведення заходів щодо усунення всіх виявлених 

недоліків .  

Термін: до  10.02.2020 

 

V. Про затвердження План першочергових (невідкладних) запобіжних 

заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення НС 

Старобільського району на 2020 рік. 

 

1. Керівникам об’єктів з ризиком виникнення НС надати План 

першочергових (невідкладних) запобіжних заходів та робіт на об’єктах і 

територіях з ризиком виникнення НС Старобільського району на 2020 рік. 

Термін: до  10.02.2020 

 

VI. Щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту державної та комунальної форми власності.   
  (О. Грицунов, М. Глянцев) 

  

Відповідно до пункту ІІ підпункту 1  доручення Прем’єр-міністра України 

від 10.04.2019 № 8924/1/1-19 щодо виконання Комплексу заходів щодо 

відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за 

призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного 

захисту і майном.  

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту завершити 

проведення технічної інвентаризації  захисних споруд цивільного захисту.  

Термін: до  01.06.2020 

 

2. Завірені копії документів надати до Старобільського РВ ДСНС у 

Луганській області та Старобільської РДА.   

Термін: до  29.12.2020 

 

VII. Про поліпшення протипожежного водопостачання населених 

пунктів . 

(І. Шокотов) 

 

З метою виконання заходів, визначених Указом Президента України від 24 

грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній 

небезпеці», а також з метою оперативного гасіння пожеж на території сільських 

населених пунктів Старобільського району та м. Старобільська. 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. Головам територіальних громад, сільських рад, керівникам підприємств, 

керівнику РКП «Старобільськвода», балансоутримувачам джерел 

протипожежного водопостачання: 




