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ПРОТОКОЛ № 9 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

м. Житомир                                                                    9 квітня  2021 року 
 

 

Присутні: Бунечко В.І. - голова комісії, Федько О.О. – заступник голови комісії, 

Нікітчук І.В. - заступник голови комісії, Безносюк С.В. - заступник голови комісії, 

Грузинська І.В.- відповідальний секретар комісії. 
 

Запрошені члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за списком).  
 

Провів засідання: Бунечко В.І. - голова комісії, голова облдержадміністрації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про додаткові заходи, спрямовані на запобігання виникненню пожеж у 

природних екосистемах. 

Доповідач: 
 

Нікітчук     начальник Головного управління ДСНС України                           

Ігор Валерійович   у Житомирській області 
 

Співдоповідачі: 
 

Сахнюк    начальник Житомирського обласного Управління 

Віктор Анатолійович               лісового та мисливського господарства  
 

Кондратюк    начальник Управління екології та природних 

Олександр Павлович  ресурсів облдержадміністрації  

 

 2. Про внесення змін до протоколу обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 № 6. 

 

 Доповідач: 

Безносюк     начальник Управління з питань цивільного захисту 

Сергій Володимирович  населення та оборонної роботи облдержадміністрації 
 

 

1. СЛУХАЛИ: Про додаткові заходи, спрямовані на запобігання 

виникненню пожежам у природних екосистемах. 

Доповідач: 

Нікітчук І.В. - начальник Головного управління ДСНС                           

     України у Житомирській області 
 

http://www.zhitomir-region.gov.ua/
mailto:ztadm@ukr.post.ua
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ВИСТУПИЛИ: 

Сахнюк В.А.  начальник Житомирського обласного Управління 

лісового та мисливського господарства 
 

Нікітчук І.В.   начальник Головного управління ДСНС України                           

     у Житомирській області 
 

 

Кондратюк О.П.   начальник Управління екології та природних  

      ресурсів облдержадміністрації  
 

Безносюк С.В.   начальник Управління з питань цивільного захисту 

      населення та оборонної роботи облдержадміністрації 
 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації  
 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення 

(одноголосно): 
 

1. Затвердити склад робочої групи для координації роботи по проведенню 

обстежень населених пунктів та об’єктів, які знаходяться на територіях лісових 

масивів та межують з ними, до функціонування під час пожежонебезпечного 

періоду 2021 року (далі-робоча група) (додаток 1). 
 

2. Затвердити графік обстеження населених пунктів та об’єктів, які знаходяться 

на територіях лісових масивів або межують з ними, до функціонування під час 

пожежонебезпечного періоду 2021 року (додаток 2). 
 

3. Головам районних державних адміністрацій разом з органами місцевого 

самоврядування:  
 

1) створити робочі групи для проведення обстежень населених пунктів та 

об’єктів, які знаходяться на територіях лісових масивів та межують з ними до 

функціонування під час пожежонебезпечного періоду 2021 року. До робочих груп 

включити представників місцевих підрозділів Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, Державної 

екологічної інспекції Поліського округу, лісогосподарських установ та інших 

зацікавлених служб; 
 

2) забезпечити виконання графіка обстеження населених пунктів та об’єктів, які 

знаходяться на територіях лісових масивів або межують з ними, до функціонування 

під час пожежонебезпечного періоду 2021 року (зазначених у додатку 2) в період з 

12 по 30 квітня 2021 року; 
 

3) під час обстежень звернути особливу увагу на: 
 

наявність плануючої документації щодо організації та проведення евакуаційних 

заходів (тимчасового відселення населення) у разі виникнення пожеж в 

екосистемах; 

наявність та працездатність в сільських населених пунктах пристроїв для 

подавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок пожежі; 

наявність оборювання населеного пункту на межі з пасовищами та болотами; 

створення додаткових мінералізованих смуг біля лісу; 

наявність та заповнення водою протипожежних водойм; 
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наявність несанкціонованих звалищ горючих матеріалів на зазначених 

територіях. 
 

4) за результатами цих обстежень скласти акти відповідно до встановленої 

форми (додаток 3) та надати їх міським, сільським, селищним головам та керівникам 

об’єктів; 
 

5) копії актів надати для аналізу та узагальнення Головному управлінню 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області до 5 

травня 2021 року. 
 

4. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Житомирській області (Нікітчук І.В.) узагальнити інформацію щодо результатів 

проведених обстежень населених пунктів і об’єктів та проінформувати ДСНС 

України, обласну комісію до 15 травня 2021 року. 
 

5. Управлінню з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи 

облдержадміністрації (Безносюк С.В.) надавати методичну допомогу з питань 

оповіщення (інформування) населення та організації евакуаційних заходів при 

виникненні загрози надзвичайних ситуацій під час пожежонебезпечного періоду. 
 

6. Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

(Кондратюк О.П.), Житомирському обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства (Сахнюк В.А.), рекомендувати головам Народицької 

селищної ради (Бученко Л.І.), Овруцької міської ради (Коруд І.Я.), Олевської міської 

ради (Лисицький С.І.) та Білокоровицької селищної ради (Коцур С.Л.), директорам 

Поліського природного заповідника (Лінкевич П.П.) та природного заповідника 

«Древлянський» (Шилюк М.І.): 
 

1) забезпечити виконання оранки та створення мінералізованої смуги (шириною 

не менше 8 м) навколо периметру зони відчуження, починаючи з межі примикання 

земель території зони безумовного відселення; 
 

2) здійснити прочищення від порослі на відстані не менше 50 м до примикання 

території зони відчуження; 
 

3) забезпечити роз’яснювальну роботу серед населення у тому числі через ЗМІ 

та в мережі інтернет щодо попередження пожеж в природних екосистемах області; 
 

4) передбачити кошти у місцевих бюджетах на проведення заходів із 

попередження пожеж; 
 

5) про виконання заходів, передбачених вище, проінформувати обласну комісію  

до 23 квітня 2021 року; 
 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної 

державної адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами              

Олександра Федька. 
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2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до протоколу обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                                 

від 01.03.2021 № 6. 

Доповідач:  Безносюк С.В. - начальник Управління з 

питань цивільного захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Безносюк С.В.   начальник Управління з питань цивільного захисту 

      населення та оборонної роботи облдержадміністрації 
 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації  
 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення 

(одноголосно): 
 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 

№ 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” 

(із змінами) внести зміни до пункту 1 розділу ІІ протоколу обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 № 6, а 

саме: 
 

1) у підпункті 4: 

абзац другий після слова “насінням” доповнити словами “і садивним 

матеріалом”; 

абзац четвертий після слів “предметів особистого вжитку” доповнити словами 

“, прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів”; 

2) абзаці четвертому підпункту 11 цифри і слово “48 годин” замінити цифрами і 

словом “72 години”. 

3) підпункт 15 викласти в такій редакції: 


