
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № 1
17 січня 2020 року м.Шепетівка

Еоловує - М.Полодюк
Присутні члени комісії - 11 осіб;

Запрошені - 4 осіб

Порядок денний :
1. Про підсумки роботи та стан виконання рішень комісії з питань ТЕБ та 

НС у 2019 році та затвердження плану роботи комісії з питань ТЕБ та 
НС на 2020 рік.

2. Про стан пожежного водопостачання.
3. Про протипожежний стан закладів освіти.

1. Про підсумки роботи та стан виконання рішень комісії з питань ТЕБ та НС 
у 2019 році.
Доповідає: Секретар комісії з питань ТЕБ та НС, спеціаліст 1-ї категорії сектора з 
питань НС та ЦЗН.

Робота комісії з питань ТЕБ та НС у 2019 році організована та проводиться 
відповідно з положенням про комісію ТЕБ та НС та плану роботи на 2019 рік.

В поточному році відбулось 8 засідань комісії з них 4 планових на яких 
розглянуто 19 питань із них 6 позапланових.

Для забезпечення розгляду найбільш актуальних питань, які існують в місті і 
створюють загрозу для населення, пропонується протягом наступного року 
розглянути питання які викладені в проекті плану роботи комісії з питань ТЕБ та 
НС на наступний рік.

Комісія вирішила:
1) Інформацію секретаря комісії з питань ТЕБ та НС Горюкова В.Б. взяти до 

відома.
2) Затвердити план роботи комісії з питань ТЕБ та НС на 2020 рік (додається).
3) Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити надання до 

комісії інформаційних довідок про стан справ з питань що плануються до 
розгляду, та пропозицій до відповідних проектів рішень.

4) Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови, першого заступника голови комісії ТЕБ та НС 
В.Б.Вихівського

(Рішення прийнято одноголосно)

2. Про стан пожежного водопостачання.
Доповідає: Начальник Шепетівського РС ТУ ДСНС України в Хмельницькій 
області Матвійчук В.Л.
Співдоповідь: Директор Шепетівського КП водопровідно-каналізаційного
господарства Биков В.П.



Заслухали: Начальника управління ЖКГ та з питань регулювання земельних 
відносин Цвіркуна П.І. про виконання рішення комісії з питань ТЕБ та НС 
протокол №6 від 20 червня 2019 року про стан пожежного водопостачання.

Комісія вирішила:
1) Інформацію начальника Шепетівського РС ГУ ДСНС України в 

Хмельницькій області Матвійчука В.Л. взяти до відома.
2) Начальнику фінансового управління Дрищу В.О. передбачити у видатках 

бюджету міста на 2020 рік кошти на придбання пожежних гідрантів згідно 
програми розвитку житлово-комунального господарства міста Шепетівка 
на 2018-2022р.р.

3) Директору Шепетівського комунального підприємства водопровідно 
каналізаційного господарства В.П. Викову, вжити заходів для 
налагодження надійного пожежного водопостачання міста:
- надати до виконавчого комітету Шепетівської міської ради пропозиції з 
економічними розрахунками на придбання та встановлення п’яти 
пожежних гідрантів замість не працюючих по найважливіших місцях у 
місті.
- повідомляти Шепетівський РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій області 
про зняті та відновлені пожежні гідранти.

Термін до 23.01.2020 року
4) Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Шепетівського РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій області Матвійчука 
В.Л., та першого заступника міського голови, першого заступника голови 
комісії ТЕБ та НС В.Б.Вихівського.

(Рішення прийнято одноголосно)

З.Про протипожежний стан закладів освіти.
Доповідає: Начальник Шепетівського РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій 
області Матвійчука В.Л.
Заслухали: Начальника управління освіти Тихончук Л.І..

Комісія вирішила:
1) Інформацію начальника РС ГУ ДСНС Матвійчука В.Л, взяти до відома.
2) Начальнику управління освіти Тихончук Л.І.:
- провести детальний аналіз стану забезпечення пожежної безпеки навчальних 
закладів;
- розробити та погодити (начальник фінансового управління Дрищ В.О. та 
начальник Шепетівського РС ТУ ДСНС України в Хмельницькій області 
Матвійчук В.Л.) план на 2020 рік приведення до належного протипожежного 
стану із зазначенням першочергових заходів, що потребують виконання.
3) Начальнику фінансового відділу Дрищу В.О. вийти з пропозиціями на сесію 
по виділенню коштів на ремонт пожежних гідрантів, встановлення пожежної 
сигналізації у ДНЗ №1 та ремонт електричних мереж у садочках і школах.
4) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови, першого заступника голови комісії ТЕБ та НС В.Б.Вихівського.

Термін до 01.04.2020 року 
(Рішення прийнято одноголосно) ,

Голова комісії з питань 
ТЕБ та НС, міський голова

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС, 
спеціаліст І категорії сектору НС та ЦЗН

М. Полодюк


