МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 28 жовтня 2021 року
Голова: Плужник Т.А.
Секретар: Даніленко В.Б.
Присутні:
члени комісії – Бордюг О.О., Зубко Л.В., Луценко Н.А., Зелена І.К., Острик
А.М., Могилей В.С., Давиденко Ю.О., Корецька Н.П.;
запрошені – Коваленко І.В., Глагола І.І.
Порядок денний:
І. Про стан навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією, здійсненням заходів з питань цивільного
захисту.
Доповідає: Плужник Т.А. - сільський голова
СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., який повідомив, що на виконання
вимог п.11 ч.І ст.20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і
обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить
проведення об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
Підготовка та навчання органів управління та сил цивільного захисту
Черкаського району у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Черкаської області проводиться у відповідності до
законодавства та на виконання розпорядження Черкаської обласної державної
адміністрації від 22.12.2020 року № 799 „Про комплектування Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Черкаської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
на 2021 рік“.
Так, з 25 по 29 січня 2021 року на базі Михайлівської сільської ради
було проведено навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту для
керівників та працівників структурних підрозділів сільської ради, керівників
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навчальних закладів, закладів культури, бібліотечних закладів громади.
Навчанням охоплено 32 особи.
ВИСТУПИЛИ: Глагола І.І., начальник відділу освіти, молоді, спорту,
сім’ї, культури та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської
сільської ради, повідомив, що всі керівники навчальних закладів громади
(окрім Ребедайлівського ліцею), пройшли відповідне навчання.
На основі вищевикладеного та на виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 26.06.2013 № 443 „Порядок підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, та з метою
забезпечення виконання Плану комплектування Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області
слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту, комісія
вирішила:
1. Затвердити список осіб, які не пройшли навчання з питань
цивільного захист у 2021 році, та забезпечити їх направлення у 2022 році на
навчання в Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Черкаської області відповідно до ст. 91 Кодексу цивільного
захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №
819 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з
питань цивільного захисту”.
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності, які проводять свою діяльність на території
Михайлівської територіальної громади провести роботу щодо планування та
своєчасного погодження графіків проведення спеціальних об’єктових навчань
та тренувань осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням цивільного захисту на підприємствах, установах
та організаціях, на 2022 рік.
3. Відповідальним працівникам своєчасно надавати, після проведення
спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту,
звітні матеріали до Черкаського районного управління Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області та
відділу цивільного захисту Черкаської районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів, старост старостинських
округів Михайлівської сільської ради.
ІІ. Про підсумки купального сезону 2021 року на території
Михайлівської сільської ради.
Доповідає Плужник Т.А. - сільський голова
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СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., який повідомив, що з початку 2021
року на водоймах Черкаського району загинуло 22 особи. Такий стан речей
обумовлений тим, що район має на своїй території велику кількість ставків та
річок, що сприяє утворенню великої кількості місць масового відпочинку та
любительського рибальства.
Так, 06.08.2021 року в с. Райгород Михайлівської сільської ради, під
час риболовлі в р. Тясмин втонув чоловік, 1966 р.н.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є
недотримання громадянами правил безпечної поведінки, а саме: купання в не
обладнаних для цього місцях та перебування у воді в нетверезому стані.
Невиконання вимог чинного законодавства у сфері забезпечення
безпеки відпочинку населення на водних об’єктах, може призвести до
травмування чи загибелі людей, що є непоправною шкодою для Держави в
цілому.
Відповідно до пункту 7 розділу І Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України (далі - Правил), які затверджені Наказом МВС
України від 10 квітня 2017 року № 301 “Про затвердження Правил охорони
життя людей на водних об’єктах України”, що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 04 травня 2017 року № 566/30434, органи місцевого
самоврядування визначають місця масового відпочинку людей, купання,
рибальства, використання водних об’єктів з виробничою та фізкультурнооздоровчою метою.
Послуги з проведення обстеження на акваторії та обслуговування
об’єктів відпочинку на воді, згідно з пунктом 7 розділу II Правил, надає
водолазний
підрозділ
Аварійно-рятувального
загону
спеціального
призначення Головного управління ДСНС України у Черкаській області.
Згідно з пунктом 2 підпунктом 1, статті 19 Кодексу цивільного захисту
України до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
цивільного захисту належить забезпечення цивільного захисту на відповідній
території.
Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх
наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий
період.
Черкаським районним управлінням ГУ УДСНС у Черкаській області,
для попередження трагічних випадків на воді, регулярно проводиться
відповідна роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та
безпосередньо з відпочиваючими на водних об’єктах. Також, відповідно до
Правил, проводиться робота по нагляду за утриманням місць масового
відпочинку на воді та виявлення стихійних місць масового відпочинку
населення на водних об’єктах.
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Відсутність, належним чином обладнаних, місць масового відпочинку
призводить до загибелі людей.
Аналіз причин загибелі людей на водних об’єктах свідчить, що
найбільше людей загинуло там, де не визначені місця масового відпочинку,
що є наслідком безвідповідального ставлення керівників органів місцевого
самоврядування до виконання вимог законодавства щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах.
ВИСТУПИЛИ: Зелена І.К., староста Райгородського старостинського
округу надала інформацію щодо факту загибелі людини під час риболовлі.
На виконання Кодексу цивільного захисту України, розпорядження
Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп “Про невідкладні заходи
щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, постанови Кабінету
Міністрів України від 06.03.2002 № 264 “Про затвердження порядку обліку
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах”, відповідно до
Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах
Черкаської області, що затверджений розпорядженням Черкаської обласної
державної адміністрації від 06.08.2018 № 602, з метою забезпечення захисту
життя та здоров’я населення, а також попередження нещасних випадків на
водних об’єктах Михайлівської територіальної громади комісія вирішила:
1. Старостам старостинських округів Михайлівської сільської ради:
опрацювати Правила охорони життя людей на водних об’єктах та
встановити дієвий контроль за організацією заходів безпеки людей на воді;
провести аудит рівня безпеки існуючих місць відпочинку людей на
водних об’єктах;
забезпечити належну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення щодо необхідності дотримання правил безпеки під час
перебування на водних об’єктах.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів, старост старостинських
округів Михайлівської сільської ради.
ІІІ. Про стан проведення опалювального сезону в бюджетних
установах Михайлівської сільської ради та проведення заходів щодо
попередження надзвичайних ситуацій в зимовий період.
Доповідає: Плужник Т.А. –сільський голова
СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., який повідомив, що питання
проведення опалювального сезону та підготовка до зимового періоду
перебуває на постійному контролі.
На території громади відсутнє централізоване теплопостачання, всі
адмінприміщення комунальної власності, які перебувають на балансі
сільської ради, опалюються автономно дровами. Будинки (пансіонати) для
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людей похилого віку, інших соціально-незахищених верств на території
сільської ради відсутні.
З метою інформування населення щодо дотримання правил пожежної
безпеки,
зокрема безпечного
користування
електрообігрівальними
приладами, газовим або пічним опаленням, в листопаді поточного року
працівниками відділу запобігання надзвичайних ситуацій Черкаського
районного управління ГУ ДСНС у Черкаській області планується об’їзд
населених пунктів Михайлівської громади.
В зимовий період при погіршенні погодних умов зі значним зниженням
температури повітря, з метою недопущення переохолодження людей, у
населених пунктах громади будуть організовані стаціонарні пункти обігріву,
інформація про роботу яких буде розміщена в місцях масового скупчення
людей, на залізничних та автобусних зупинках, ринках, у громадському
транспорті. У пунктах обігріву буде забезпечено наявність гарячих напоїв,
продуктів харчування, чергування відповідних служб.
Відпрацьовується питання залучення дорожньої техніки, наявної в
сільськогосподарських підприємствах, до роботи по зимовому утриманню
автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
вирішила:
1.
Старостам старостинський округів Михайлівської сільської ради:
організувати інформування населення щодо дотримання правил пожежної
безпеки,
зокрема безпечного
користування
електрообігрівальними
приладами, газовим та пічним обладнанням;
для попередження переохолоджень людей в зимовий час визначити
наявні існуючі будівлі та приміщення в них для використання під стаціонарні
пункти обігріву, забезпечити наявність в них гарячих напоїв;
відпрацювати питання залучення дорожньої техніки, наявної в
сільськогосподарських підприємствах, до роботи по зимовому утриманню
автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів, старост старостинських
округів Михайлівської сільської ради.
IV. Про відсутність постачання природного газу бюджетним
установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років.
Доповідає: Плужник Т.А. –сільський голова
СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., який повідомив, що всі бюджетні
установи, які перебувають на балансі сільської ради, опалюються дровами,
тому проблема відсутності постачання природного газу в Черкаській області
на осінньо-зимовий період 2021/2022 років для Михайлівської сільської ради
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не є гострою.
Укладати договора на постачання природного газу бюджетним
установам на опалювальний період нам не потрібно.
За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
вирішила:
1.
На території Михайлівської сільської ради не фіксувати факт
виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з відсутністю постачання
природного газу (код НС 10840 – аварії на газопроводах систем
газопостачання та газифікації).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.
V. Про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту Михайлівської сільської ради та підтримання їх у
готовності до використання за призначенням у 2021 році.
Доповідає: Глагола І.І. – начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім’ї,
культури та охорони здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської
ради
СЛУХАЛИ: ГЛАГОЛА І.І. повідомив, що захисні споруди призначені
для укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та
надзвичайних ситуацій у мирний час, та є основним видом колективного
захисту населення.
Захисні споруди цивільного захисту розділяються на сховища та ПРУ
(протирадіаційні укриття).
Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного
впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, від
бойових отруйних речовин, а також, при необхідності, від катастрофічного
затоплення, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних продуктів при
руйнуванні ядерних енергетичних енергоустановок, високих температур і
продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного
перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом
двох діб.
Протирадіаційні укриття (ПРУ) призначені для захисту осіб, що
укриваються, від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному
забрудненні місцевості і допускають безперервне перебування у них
розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.
Ситуація в Україні потребує приведення в належний стан захисних
споруд цивільного захисту (далі - ЗС ЦЗ).
Основними керівними документами, якими визначається порядок
використання та утримання ЗС ЦЗ є: постанова КМУ від 10.03.2017 року №
138 “Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту”; наказ
МНС України від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з питань
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використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”
(зареєстрований в Мінюсті 30.07.2018 за№ 879/32331).
Станом на 01.09.2021 року в навчальних закладах загальної середньої
освіти Михайлівської сільської ради налічується 8 приміщень, що
пристосовані під тимчасове укриття, обмеженої готовності (інформація
додається).
ВИСТУПИЛИ: Плужник Т.А. наголосив на належному утриманні
приміщень, що пристосовані під тимчасове укриття.
За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
вирішила:
1.
Відділу освіти, молоді, спорту, сім’ї, культури та охорони
здоров’я виконавчого комітету Михайлівської сільської ради організувати
комплекс заходів щодо приведення наявних приміщень, що пристосовані під
тимчасове укриття, до відповідних санітарних норм.
2.
Контроль за виконанням рішення комісії покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, та відділ освіти,
молоді, спорту, сім’ї, культури та охорони здоров’я виконавчого комітету
Михайлівської сільської ради.
VI. Про посилення протиепідемічних обмежувальних заходів щодо
недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на
території Михайлівської сільської ради
Доповідає: Плужник Т.А. –сільський голова
СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., який наголосив, що Черкаська область
перебуває у “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки поширення СОVID19.
На сьогодні найбільш ефективним засобом захисту від інфекційних
хвороб, у т.ч. коронавірусної хвороби була і залишається вакцинація.
За оперативними даними електронної системи охорони здоров'я 97,1%
людей, яких госпіталізували з СОVID-19 у вересні в Україні, були
невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. Загалом
серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період,
95,7% не були повністю вакциновані. Це є ще одним доказом того, що
вакцинація діє та захищає від важкої форми СОVID-19. Від початку
вакцинальної кампанії в області проведено 476 722 щеплення від СОVID-19.
Отримали одну дозу вакцини - 257 896 осіб, повністю імунізовано (отримали
дві дози) - 218 826 осіб (18,4% від загальної кількості населення області).
Ріст захворюваності на СOVID-19 відмічається з середини серпня (за
серпень зареєстровано - 732 випадки, вересень - 4 147, з 1 по 12 жовтня - 4
357).
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Всього від початку епідемії коронавірусної інфекції одужало 83 471
хворий. З початку року в області виявлено нових хворих з підтвердженим
ПЛР та швидким тестом антигеном SARS-СоV-2 (52 096 осіб), з них одужало
- 44 582 особи (85,6%).
По області від початку епідемії кількість хворих, які одужали становить
91,3% (по Україні - 89,4%).
ВИСТУПИЛИ: Зубко Л.В., головний спеціаліст відділу Державного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кам’янського управління
ГУ Держпродспживслужби в Черкаській області наголосила на посиленні
протиепідемічних обмежувальних заходів щодо недопущення поширення
гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території громади.
За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
вирішила:
1. Відповідно до п.3, підпунктів 22, 23 постанови 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
СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами)
заборонити на території Михайлівської сільської ради:
здійснювати перевезення пасажирів залізничним транспортом у
міжобласному сполученні (крім осіб, які не досягли 18 років); пасажирам
(крім осіб, які не досягли 18 років) користуватися послугами регулярних та
нерегулярних перевезень автомобільним транспортом у міжобласному
сполученні (крім перевезень легковими автомобілями з кількістю пасажирів,
включаючи водія, до п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років або
більшою кількістю пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї) без
наявності у них:
негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної
ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки;
або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної
вакцини;
або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката,
що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини
(жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами
дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в
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надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби,
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу
Дія (Дія).
Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів (крім
осіб, які не досягли 18 років) документів, передбачених цими підпунктами;
Перевізник зобов’язаний забезпечити інформування пасажирів про
передбачені цими підпунктами обмеження.
Відповідно правила стосуються автотранспорту на автобусних
маршрутах. Правила не застосовуються до міських та внутрішньообласних
перевезень.
2. Відповідно до п. 19 постанови КМУ від 20.10.2021 № 1096 «Про
внесення змін до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236» керівникам
підприємств, установ та організацій, які проводять свою діяльність на
території Михайлівської сільської ради забезпечити з 8 листопада 2021
року:
1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень
проти СOVID-19 працівниками, обов’язковість профілактичних щеплень яких
передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153:
Працівники закладів загальної середньої, у тому числі спеціальних,
дошкільної, позашкільної освіти, незалежно від типу та форми власності;
2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників,
обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена
переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких
обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19 відповідно до статті
46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону
України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та частини третьої
статті 5 Закону України “Про державну службу”, крім тих, які мають
абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень
проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань
до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я;
3) взяття до відома, що:
на час такого відсторонення оплата праці працівників здійснюється з
урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України,
частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці”;
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відсторонення працівників здійснюється шляхом видання наказу або
розпорядження керівника підприємства, установи, організації з обов’язковим
доведенням його до відома особам, які відсторонюються;
строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його
зумовили”.
Важливо, що працівники закладів освіти, які мають абсолютні
протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних
протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16
вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації (при
наявності відповідних медичних документів).
3. Старостам старостинських округів Михайлівської сільської ради
взяти під особистий контроль стан проведення профілактичних щеплень
проти СОVID-19 жителів відповідних старостинських округів та забезпечити
дотримання посилених обмежувальних протиепідемічних заходів з
недопущення поширення СОVID-19.
4. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів та старостів
старостинських округів Михайлівської сільської ради.
VII. Про стан утримання протипожежного водопостачання в
Михайлівській сільській раді
Доповідає: Плужник Т.А. – сільський голова
СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., повідомив, що працівниками 9
державної пожежно - рятувальної частини 3 державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Черкаській
області у вересні-жовтні 2021 року було проведено перевірку зовнішнього
протипожежного водопостачання у Михайлівській ТГ. Перевірка
проводилась згідно Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки
технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання,з
пуском води.
В ході перевірки встановлено, що станом на 15.10.2021 року в
Михайлівській ТГ наявні:
2 пожежних водоймища (штучних);
13 водонапірних веж, з яких 1 - несправна на території Ревівського
старостинського округу (копія акта перевірки додається).
ВИСТУПИЛИ: Корецька Н.П., староста Ревівського старостинського
округу повідомила про стан пожежної ємності, яка розміщена на території
села.
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За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
вирішила:
1.
Старості Ревівського старостинського округу Корецькій Н.П.
спільно з депутатом Михайлівської сільської ради Бондаренком С.О. та
директором Ревівського ліцею Корсун Н.В., обстежити стан пожежної
ємності, що розміщена на території села Ревівка, скласти відповідний акт та
подати пропозиції сільському голові щодо її придатності до використання;
термін - до 10.11.2021 року
2.
Забезпечити покажчиками встановленого зразка всі джерела
протипожежного водопостачання, що розміщені на території Михайлівської
сільської ради;
термін - до 01.04.2022 року
3.
Старостам старостинських округів Михайлівської сільської ради,
рекомендувати орендарям природніх водойм обладнати місця для забору
води пожежною машиною;
термін – до 01.04.2022 року
4.
Контроль за виконанням рішення комісії покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів та старостів
старостинських округів Михайлівської сільської ради.
VIII. Про розгляд Плану заходів щодо створення місцевих та
добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (центрів безпеки) на
території Черкаської області.
Доповідає: Плужник Т.А. – сільський голова
СЛУХАЛИ: ПЛУЖНИКА Т.А., повідомив що відповідно до вимог
статей 19, 62 Кодексу цивільного захисту України, Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333р, Стратегії реформування системи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 25.01.2017 № 61-р, та Меморандуму про співпрацю між
Черкаською обласною державною адміністрацією та Державною службою
України з надзвичайних ситуацій, укладеного 03.11.2020, в Черкаській
області розроблений та затверджений „План заходів щодо створення
місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (центрів безпеки)
на території Черкаської області“ (далі – План), (додається).
З метою забезпечення захисту населення і територій територіальних
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громад Черкаської області від наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж,
вжиття невідкладних заходів по функціонуванню місцевих та добровільних
пожежно-рятувальних підрозділів (центрів безпеки), рекомендовано органам
місцевого самоврядування розробити аналогічні плани.
Плужник Т.А. нагадав членам комісії про рішення Михайлівської
сільської ради від 19.05.2021 № 137, яким заборонено виїзд пожежного
автомобіля у зв’язку з відсутністю реєстрації цього спеціального
транспортного засобу. Відповідно до рішення сесії Михайлівської сільської
ради від 09.10.2008 № 17-5/V „Про створення при Михайлівській сільській
раді місцевої пожежної охорони” створений підрозділ місцевої пожежної
охорони та затверджено його Положення.
Підрозділ розташований в орендованому приміщенні. Відповідно до
штатного розпису в ньому наразі працює 3 одиниці. Розроблена та діє
Програма забезпечення пожежної безпеки населених пунктів Михайлівської
сільської ради на період до 2025 року, затверджена рішенням сесії
Михайлівської сільської ради від 23.12.2016 № 13-14/VІІ.
За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія
вирішила:
1.
У зв’язку з тим, що на території Михайлівської сільської ради
працює пожежно-рятувальний підрозділ, План заходів щодо створення
місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (центрів безпеки)
на території Черкаської області, взяти до відома.

Голова комісії,
сільський голова

Тарас ПЛУЖНИК

Секретар комісії

Валентина ДАНІЛЕНКО

