
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМІСІЯ 

         з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

ПРОТОКОЛ № 8  

24 березня 2021 року                                                                            м.Шепетівка 
 

Порядок денний: 

І. Про заходи щодо запобігання протидії пожежам в природних екосистемах, лісах, 

торфовищ і сільгоспугідь у літній період та стан протипожежного водопостачання. 

Слухали:  Начальника Шепетівського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій обл. В.Л.Матвійчука. 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника Шепетівського РС ГУ ДСНС у Хмельницькій обл. 
В.Л.Матвійчука, взяти до відома. 
1.1. З метою недопущення виникнення та поширення пожеж в екосистемах зобов’язати 
фермерів (керівників) сільгоспугідь землі яких прилягають до лісових масивів здійснити 
(поновити) захисні протипожежні смуги навколо населених пунктів які розміщені у 
лісових массивах та підтримувати їх у належному стані впродовж усього 
пожежонебезпечного періоду.  
1.2. Відпрацювати порядок дій у випадку виникнення пожеж в екосистемах спільно з 
лісокористувачами, підрозділами ДСНС, МПК, сільськогосподарськими підприємствами 
розробити плани взаємодії по забезпеченню готовності до швидкого реагування та 
спільного гасіння пожеж у екосистемах (з визначенням кількості та виду пожежної та 
пристосованої техніки, кількості особового складу, визначення тактики гасіння пожеж, 
тощо). 
1.3. Начальнику управління освіти, начальнику  управління праці та соціального захисту  
населення, начальнику управління ЖКГ, начальнику відділу культури спільно з районним 
сектором ГУ ДСНС та сектором НС та ЦЗН  організувати інформаційно-розяснювальну 
роботу в закладах освіти, культури та серед населення міста з основ пожежної безпеки, 
попередження травматизму та загибелі людей внаслідок пожеж. 
1.4. Контроль за виконання даного рішення покласти на начальника Шепетівського РС ГУ 
ДСНС України у Хмельницькій області В.Л.Матвійчука. 
2. Директору комунального підприємства Шепетівського  водопровідно – каналізаційного 
господарства В.П. Бикову, вжити заходів для налагодження надійного пожежного 
водопостачання міста, встановити та поновити покажчики. 
2.1. Начальнику управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської 
ради Ю.А.Гудзику винести на розгляд сесії про виділення коштів на ремонт та придбання 
нових пожежних гідрантів. 
2.2. Контроль за виконанням даного рішення покласти начальника управління житлово-
комунального господарства Шепетівської міської ради Ю.А.Гудзика. 
 

II. Про визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах міста та 

заходи щодо попередження загибелі людей на них. 

Слухали: Завідувача сектора з питань НС та ЦЗН Кикотя М.Ю.. 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію завідувача сектора з питань НС та ЦЗН Кикотя М.Ю., про відсутність  
місць масового відпочинку на водних об’єктах  Шепетівської територіальної громади, 
взяти до відома. 
 2. В зв’язку з відсутністю місць для купання на водних об’єктах: 
 2.1.Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
(Драпуля Н.В.) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи через засоби масової 



інформації щодо відсутності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах та 
запобіганню загибелі людей на воді. 
2.2. Поновити біля водойм таблички «КУПАТИСЬ ЗАБОРОНЕНО»: 
- став на річці Гуска по вул.Старокостянтинівське шосе – АТ «Шепетівський цукровий 
завод»; 
- став на річці Гуска по вул.Економічна – ГО «Шепетівські рибалки»; 
- став біля розвилки м.Славута та м.Новоград-Волинський – ГО «Шепетівська спілка 
рибалок»; 
- став мікрорайон «Сонячний» - ГО «Рибалки Поділля».  
2.3. Старостам Пліщинського та Плесенського сторостинських округів, власникам та 
орендарям водних об’єктів здійснити організаційні, практичні заходи щодо запобігання 
загибелі людей на водоймах та поновити застережливу агітацію стосовно заборони 
купання. 
2.4. Сектору з питань НС та ЦЗН Кикотю М.Ю. організувати спільно з Шепетівським РС 
ГУ ДСНСУ, Шепетівським районним управлінням поліції ГУНПУ в Хмельницькій 
області, громадськими організаціями періодичні патрулювання стихійних місць масового 
відпочинку людей на воді.   
2.5. Контроль за виконання даного рішення покласти на завідувача сектора з питань НС та 
ЦЗН Кикотя М.Ю.. 
 
 
Міський голова,  
голова комісії з питань ТЕБ та НС                                                             Віталій БУЗИЛЬ 
 
Спеціаліст сектора з питань НС та ЦЗН,  
секретар комісії з питань ТЕБ та НС                                                          Віктор ГОРЮКОВ 


