
Додаток    

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання обласної 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

від 23 грудня 2020 року № 42 
 

ПЛАН 

роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2021 рік 
 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата  

розгляду 

питання 

Доповідачі  

та учасники обговорення 

1.  Про приведення до відповідної 

категорійності електропостачання 

струмоприймачів, які забезпечують 

функціонування закладів охорони 

здоров’я. 

АТ 

“ЕК“Житомиробленерго”, 

департамент охорони 

здоров'я ОДА  

 

березень АТ “ЕК 

“Житомиробленерго” 

2.  Про стан накопичення та збереження 

регіонального та місцевих матеріальних 

резервів. 

УЦЗН та ОР ОДА, 
РДА, МВК 

березень УЦЗН та ОР ОДА, 
РДА, МВК 

3.  Про затвердження заходів щодо 

підготовки населених пунктів та об'єктів 

області до функціонування під час 

весняно-літнього пожежонебезпечного 

періоду 2021 року. 

УДСНС в області  березень УДСНС в області 

4.  Про стан підготовки лісогосподарських 

та торфопереробних підприємств до 

роботи в пожежонебезпечний період 2021 

року. 

УДСНС в області,  

ЖОУЛМГ,  

КП Житомироблагроліс”, 

ДП “Житомирторф” 

квітень УДСНС в області,  

ЖОУЛМГ,  

КП 

Житомироблагроліс”, 

ДП “Житомирторф” 
5.  Про організацію забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення в області. 

ГУ Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

управління охорони 

здоров'я 

ОДА  

 

квітень ГУ 

Держпродспожив-

служби в 

Житомирській 

області, 

управління охорони 

здоров'я 

ОДА  
6.  Про визначення та підготовку до 

купального сезону місць масового 

відпочинку людей на водних об’єктах. 

 

УДСНС в області  травень УДСНС в області 

МВК, ОТГ 

7.  Про стан протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості 

м.Житомира. 

Виконавчий комітет 

Житомирської міської 

ради,  

УДСНС в області 

 

травень  Виконавчий комітет 

Житомирської 

міської ради,  

УДСНС в області 

8.  Про стан готовності з питань пожежної 

безпеки закладів відпочинку та 

оздоровлення людей, у тому числі дітей, 

до нового оздоровчого періоду . 

УДСНС в області  червень  УДСНС в області,  

управління охорони 

здоров’я, 

управління освіти і 

науки  

 



 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата  

розгляду 

питання 

Доповідачі  

та учасники обговорення 

9.  Про заходи забезпечення 

протипожежного захисту об’єктів 

аграрного сектору економіки під час 

збирання, переробки та зберігання 

продукції врожаю 2021 року. 

УДСНС в області,  

департамент 

агропромислового розвитку 

та економічної політики 

ОДА 

червень УДСНС в області,  

департамент 

агропромислового 

розвитку та 

економічної 

політики ОДА 
10.  Про стан протипожежного 

водопостачання в області. 

УДСНС в області, 

МВК 

липень УДСНС в області, 

МВК 
11.  Про заходи щодо забезпечення 

протипожежного захисту об’єктів освіти, 

культури, охорони здоров'я та 

соціального захисту області. 

УДСНС в області,  

управління освіти і науки,  

управління охорони 

здоров'я,  

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики ОДА 

липень УДСНС в області, 

управління освіти і 

науки,  

управління охорони 

здоров'я,  

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики ОДА 
12.  Про стан забезпечення населення 

якісною та безпечною для здоров'я 

питною водою. 

 

ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

департамент регіонального 

розвитку ОДА РДА, МВК 

липень ГУДержпродспожив

служби в 

Житомирській 

області 

13.  Про стан протипожежного захисту та 

готовність об’єктів освіти до нового 

навчального 2021/2022 року. 

УДСНС в області,  

управління освіти і науки 

ОДА 

вересень УДСНС в області,  

управління освіти і 

науки ОДА  
14.  Про підготовку обласних служб, органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 року.  

УЦЗН та ОР ОДА, 
департаменти ОДА 

 

вересень  УЦЗН та ОР ОДА, 
департаменти ОДА 

 

15.  Про заходи щодо запобігання 

виникненню нещасних випадків під час 

експлуатації котелень та кисневих 

балонів у закладах охорони здоров’я. та 

освіти. 

управління  Держпраці в 

області, 

управління охорони 

здоров'я 

ОДА  

вересень управління  

Держпраці в області, 

управління охорони 

здоров'я ОДА 

16.  Про стан забезпечення працівників 

хімічно небезпечних об’єктів, населення, 

яке потрапляє в прогнозовану зону 

хімічного забруднення, працівників 

підприємств, що розташовані у зоні 

можливого хімічного забруднення 

засобами індивідуального захисту. 

УЦЗН та ОР ОДА, 

УДСНС в області,  

РДА,МВК 

листопад  УЦЗН та ОР ОДА, 
УДСНС в області,  
 
 

17.  Про стан забезпеченості якісними 

продуктами харчування дітей освітніх 

закладів області. 

ГУ Держпродспоживслужби 

в Житомирській області, 

управління освіти та науки 

ОДА 

листопад ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Житомирській 

області, 

управління освіти та 

науки ОДА 
18.  Про хід виконання заходів щодо 

знешкодження вибухонебезпечних 

предметів на території області у 2021 

році. 

УДСНС в області  

 

листопад  УДСНС в області  
 

19.  Про затвердження переліку потенційно 

небезпечних об’єктів, хімічно 

небезпечних об’єктів, адміністративно-

УДСНС в області,  
УЦЗН та ОР ОДА,, 
РДА,МВК 

грудень 

 

УДСНС в області,  
УЦЗН та ОР ОДА 
 



 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата  

розгляду 

питання 

Доповідачі  

та учасники обговорення 

територіальних одиниць області. 

 
20.  Про затвердження Плану дій 

департаментів, управлінь 

облдержадміністрації, обласних 

управлінь, установ, організацій, 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

щодо підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та паводків у 2022 році. 

УЦЗН та ОР ОДА, 
УДСНС в області, 
 басейнове управління 
водних ресурсів р.Прип'ять,  
ГУ Держпродспоживслужби 

в Житомирській області 

грудень УЦЗН та ОР ОДА, 
басейнове 
управління водних 
ресурсів р.Прип'ять, 
 

21.  Про затвердження Плану роботи обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 

2022 рік. 

 

УЦЗН та ОР ОДА, 
департаменти ОДА, 

обласні управління, 

організації, установи, 

РДА,МВК 

грудень УЦЗН та ОР ОДА 
 

 

 

Примітка: Відповідальним виконавцям за підготовку матеріалів надавати аналітичних 

довідок та пропозицій до проекту протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та 

НС надавати матеріали до управління з питань цивільного захисту населення та оборонної 

роботи облдержадміністрації на паперових та електронних носіях до 20 числа 

попереднього місяця від дати розгляду питання. 

 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії             Ірина ГРУЗИНСЬКА                                                                                                                               


