
ХЕРСОНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 42-44-44 

е-таіі: отгс2У.кЬе.гсіа@§таі1.сот

ПРОТОКОЛ № 4
засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

12 листопада 2021 року 
13.30
Районна державна адміністрація 
(у форматі відеоконференцзв ’язку)

Головував: Линецький Михайло Валерійович, голова Херсонської районної 
державної адміністрації , голова комісії

Присутні: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Щодо недопущення відключення від електропостачання закладів 

охорони здоров’я на території Херсонського району Херсонської області та 
забезпечення їх альтернативними джерелами постачання електроенергії.

2. Щодо стану виконання місцевих програм соціально-економічного 
розвитку в частині природоохоронних заходів.

1. СЛУХАЛИ: Щодо недопущення відключення від
електропостачання закладів охорони здоров’я на території Херсонського 
району Херсонської області та забезпечення їх альтернативними 
джерелами постачання електроенергії.

ІНФОРМУВАВ: Зарівний О.Г. заступник начальника управління -
начальник відділу з питань освіти, культури і туризму 
управління гуманітарної політики районної державної 
адміністрації.

З урахуванням інформації доповідача та відповідно до протоколу засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 09 листопада 2021 року № 31 місцева комісія з питань ТЕБ та НС 
ВИРІШИЛА:
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1. Затвердити алгоритм забезпечення закладів охорони здоров’я 
альтернативними джерелами електроживлення.

Для постійного використання

2. Головам міських, селищної та сільських рад:
1) Затвердити на засіданнях міських комісій з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій алгоритм забезпечення закладів 
охорони здоров’я альтернативними джерелами електроживлення.

2) 3 метою забезпечення надійності електропостачання, у разі 
недостатньої кількості автономних джерел електроживлення, вирішити питання 
щодо їх придбання та приєднання до внутрішніх електричних мереж.

3) Спільно з керівниками закладів охорони здоров’я:
- забезпечити резерв паливо-мастильних матеріалів для безперебійної 

роботи автономних джерел електроживлення;
- з метою оперативного реагування на можливі аварійні ситуації 

підготувати та призначити працівників, які будуть відповідальними за 
підключення автономних джерел електроживлення, та провести з ними 
відповідні інструктажі.

4) Звернутися (забезпечити звернення) до постачальників електричної 
енергії, з якими у закладів охорони здоров’я укладені відповідні договори, 
щодо їх тимчасового не відключення від постачання електричної енергії на 
період опалювального сезону 2021/2022 року.

5) Спільно з представниками АТ «Херсонобленерго» перевірити технічні 
стан систем електроживлення для забезпечення безперебійного 
електропостачання закладів охорони здоров’я.

6) Провести комісійне обстеження автономних джерел електроживлення, 
що знаходяться у закладах охорони здоров’я, на предмет їх готовності до 
використання.

Невідкладно

7) Про виконання завдань проінформувати Херсонську районну державну 
адміністрацію.

До 15 грудня 2021 року

3. АТ «Херсонобленерго» та постачальникам електричної енергії вжити 
заходів щодо тимчасової заборони відключення від постачання електричної 
енергії закладів охорони здоров’я та призупинити проведення планових 
ремонтних робіт на електричних мережах, від яких здійснюється живлення 
закладів охорони здоров’я.

На період опалювального сезону 
2021/ 2022 року

2. СЛУХАЛИ: Щодо стану виконання місцевих програм соціально- 
економічного розвитку в частині природоохоронних заходів.
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ІНФОРМУВАЛА: Колбаєва І.В. заступник начальника управління -
начальник відділу економічного, агропромислового 
розвитку територій та інвестицій управління 
економічного, агропромислового та просторового 
розвитку територій, інвестицій та житлово- 
комунального господарства районної державної 
адміністрації.

З урахуванням інформації доповідача та. відповідно до протоколу засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 09 листопада 2021 року № 31 місцева комісія з питань ТЕБ та ЕІС 
ВИРІШИЛА:

1. Головам міських, селищної та сільських рад:
1) Розглянути на засіданнях міських комісій з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стан виконання місцевих 
програм соціально-економічного розвитку в частині природоохоронних заходів. 
У разі потреби вести зміни до відповідних програм.

2) Розглянути питання щодо розроблення робочих проектів з 
реконструкції очисних споруд.

Невідкладно

2. Головам міських, селищної та сільських рад, керівникам підприємств, 
що здійснюють скидання до водних об’єктів та території Херсонського району, 
вжити заходів з припинення скидання неочищених і недостатньо очищених вод 
у водні об’єкти.

Невідкладно

Рішення прийнято одноголосно а підтримало членамр комісії.

Голова комісії: ^  е Михайло ЛИНГТ ТБКИИ

Секретар комісії І /  Євген ОРЛОВЦЕВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення місцевої комісії з питань
ТЕБ та НС
від 12 листопада 2021 року № 4 

АЛГОРИТМ
забезпечення закладів охорони здоров’я району автономними джерелами

електроживлення

1. Закладам охорони здоров’я району комунальної форми власності:
1) Розрахувати потребу в автономних джерелах електроживлення та 

відповідного фінансування.
2) Розрахувати тижневий запал паливо-мастильних матеріалів (далі -  

ПММ) для автономних джерелах електроживлення та відповідного 
фінансування.

3) Надати інформацію про потребу до представників ВЛАСНИКА , до 
Управління гуманітарної політики районної державної адміністрації та 
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації не пізніше 12 
листопада 2021 року.

1. Представника ВЛАСНИКА:
1) У найкоротший термін, передбачити та виділити необхідний 

фінансовий ресурс для забезпечення закладів охорони здоров’я автономними 
джерелами електроживлення, в тому числі і ПММ, та/або здійснити закупівлю 
чи перерозподіл джерел альтернативного електропостачання та ПММ з інших 
підприємств, установ та організацій.

2) Забезпечити постійних особистий контроль за процесом забезпечення 
закладів охорони здоров’я автономними джерелами електроживлення.

3. Керівникам закладів охорони здоров’я району комунальної власності:
1) Здійснити закупівлю автономними джерелами електроживлення і 

ПММ та/або прийняти на баланс (оперативне управління, зберігання з правом 
використання) даних джерел ПММ.

2) Провести підключення, пуско-налагоджувальні роботи у триденний 
термін з моменту отримання.

3) Надати інформацію про проведену роботу представникам 
ВЛАСНИКА, Управлінню гуманітарної . політики районної державної 
адміністрації та Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації


