
П Р О Т О К О Л  № 1  

П О З А Ч Е Р Г О В О Г О  З А С І Д А Н Н Я  К О М І С І Ї                                        

з  п и т а н ь  т е х н о г е н н о - е к о л о г і ч н о ї  б е з п е к и  і  

н а д з в и ч а й н и х  с и т у а ц і й  

К О З Е Л Е Ц Ь К О Ї  С Е Л И Щ Н О Ї  Р А Д И  

 

“18”  січня  2022 року       смт. Козелець 

Головував:Козелецький селищний голова Бригинець В.П. 

Присутні:   члени комісії та запрошені всього ( за списком); 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
( Бригинець В.П., Великохатній С.Л.,Набільська Л.О.,Гарбуз М.П., Смолик 

В.І., Приліпко В.В.,  Саченко С.В.,  Клепець А.П., Захарій І.А.) 

 
Порядок денний: 

1. Про активізацію роботи щодо профілактики пожеж та загибелі людей на 
них. 

2. Про здійснення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. 
3. Про затвердження «Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах Козелецької селищної ради в період 2022-2023року. 
4. Про затвердження «Плану дій апарату, старостатів Козелецької селищної 

ради щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових 
паводків у весняний період 2022 року на території Козелецької селищної 
ради» . 

5. Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
об ’єктів закладів охорони здоров 'я. 

 
СЛУХАЛИ:  

I.Про активізацію роботи щодо профілактики пожеж та загибелі людей на 
них. 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію, комісія вирішила: 

1. Виконавчому комітету Козелецької селищної радипроаналізувати стан 

забезпечення пожежної безпеки в сільських населених пунктахКозелецької 

селищної ради. 

2. Старостам Козелецької селищної ради, відділу соціального захисту 

проводити інструктажі з багатодітними і неблагонадійними родинам та 

особами, що зловживають алкоголем, громадянами похилого віку та самотніми 

щодо дотриманню правил пожежної безпеки в побуті; 

3. Управлінню освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту в закладах 



освітипровести з дітьми додаткові заняття з вивчення правил пожежної безпеки 

та організувати відвідування підрозділу пожежно-рятувальної служби. На 

батьківських зборах розглянути питання стосовно профілактики пожеж, 

посилення контролю за дитячим дозвіллям та про недопустимість залишення 

дітей без нагляду дорослих; 

3.1. У дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах організувати 

виступи агітбригад дружин юних пожежників, розмістити наочні матеріали на 

тему профілактики пожеж. 

 

II. Про здійснення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. 
Заслухавши і обговоривши інформацію, комісія вирішила: 

1. Виконавчому комітету Козелецької селищної ради разом з 
відділенням поліції №1 Чернігівського районного управління поліції 
Головного управління національної поліції в Чернігівській області, 
Козелецьким районним управлінням Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівській області забезпечити здійснення 
контролю за виконанням обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом «SARS-CoV-2». Особливу увагу приділяти місцям масового 
перебування людей; 

-Організувати роботу з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
поширення соціальної реклами стосовно епідемічної небезпеки та 
профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом «SARS-CoV-2».  

 

III. Про затвердження «Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах Козелецької селищної ради в період 2022-2023року. 
Заслухавши і обговоривши інформацію, комісія вирішила: 

1.Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і 
мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 
охорони працізатвердити План заходів щодо запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах Козелецької селищної ради у зимовий період 2022/2023 року 
(додається). 

2. Виконавчому комітету Козелецької селищної радипротягом зимового 
періоду 2021/2022 року забезпечити безумовне і в повному обсязі виконання 
Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
Чернігівської області у зимовий період 2021/2022 року. 
 
 
 
 
 



IV. Про затвердження «Плану  підготовки до пропуску льодоходу, повені та 
дощових паводків у весняний період 2022 року на території Козелецької 
селищної ради». 
Заслухавши і обговоривши інформацію, комісія вирішила: 

Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і 
мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та 
охорони працізатвердити План дій  щодо підготовки до пропуску льодоходу, 
повені та дощових паводків у весняний період 2022 року на території 
Козелецької селищної ради (додається). 

Виконавчому комітету, управлінням, організаціям і підприємствам, 
Козелецької селищної ради забезпечити виконання «Плану  підготовки  до 
пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2022 року 
на території Козелецької селищної ради». 
 Про хід виконання плану підготовки до пропуску льодоходу, повені та 
дощових паводків у 2022 році сектору взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної і мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
та охорони праці поінформувати Департамент з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи облдержадміністрації до 15 березня 2022 року. 
 
 
V. Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
об’єктів закладів охорони здоров 'я. 

На виконання доручення Прем'єр-міністра України та з метою 
попередження пожеж та надзвичайних ситуацій у закладах охорони здоров’я, 
травмування і загибелі на них людей, фахівцями Чернігівського районного 
управління Головного управління ДСНС України у чернігівській області 30 
грудня 2021 року проведено обстеження КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО  ПІДПРИЄМСТВА "КОЗЕЛЕЦЬКА ЛІКАРНЯ 
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" Козелецької селищної ради,за результатами 
обстеження  виявлено ряд недоліків, а саме: 

- будівля лікарні не в повному обсязі обладнана системою протипожежного  
захисту (системою пожежної сигналізації); 

- приміщення лікарні не в повному обсязі обладнані, системою 
протипожежного захисту (системою керування евакуюванням людей в частині 
системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуювання); 

- дерев’яні елементи горищного покриття (крокви, лати) будівель лікарніне 
оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної 
ефективності; 

- будівля закладу не захищені від прямих попадань блискавки і вторинних 
її проявів; 

- в усіх розподільчих коробках в усіх приміщеннях лікарні з'єднання, 
відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою 
опресування, зварювання, паяння або затискачів; 

- територія, будівлі та приміщення лікарні не забезпечені нормативною 
кількістю первинних засобів пожежогасіння; 

- пожежні кран-комплекти на другому поверсі не укомплектовані 
пожежними рукавами однакового з ним діаметра та стволами; 

-  пожежні кран-комплекти не пройшли технічне обслуговування і 
перевірку на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів 



перевірки  спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. 
1. Директору КНП "КОЗЕЛЕЦЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО 

ЛІКУВАННЯ"вжити всіх можливих заходів щодо дотримання вимог Правил 
пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом МВС України від 30 
грудня 2014 року №1417, зареєстровані у Мін’юсті України 05 березня 2015 
року за №252/26697. 

2. Забезпечити усі необхідні заходи для усунення недоліків виявлених в 
ході обстеження фахівцями Чернігівського районного управління Головного 
управління ДСНС України у чернігівській області КНП "КОЗЕЛЕЦЬКА 
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ". 
 
 
VI.Головному спеціалісту з інформаційної діяльності загального відділу 

селищної ради забезпечити висвітлення матеріалів протоколу №1 від 

18.01.2022 року позачергового засідання комісії питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Козелецької селищної ради на сайті селищної 

ради. 

 
 

Голова комісії                                                 Валентин БРИГИНЕЦЬ 

Секретар комісії      Ігор ЗАХАРІЙ 
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