
    

      «ЗАТВЕРДЖЕНО»  
рішенням виконавчого комітету 

Вороновицької селищної ради 

від 19.01.2021 р. № 13 

                                                                                                                                                              

П  Л  А  Н 

                           

                                                 роботи селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

                                                                            та надзвичайних ситуацій на 2021рік 

                                                 
 

 

№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) 
Терміни 

проведення 

 
 

 

1. 

Затвердження Плану основних заходів на 
території громади на 2021 рік 

Виконавчий комітет громади Виконавчий комітет громади  
1-квартал 

2. Здійснення заходів щодо протидії пожежам 
в природних екосистемах Вороновицької 
територіальної громади в весняно-літній 

пожежо-небезпечний період 2021року 

Начальник ДПРЧ 17 смт 
Вороновиця, виконавчий 

комітет громади 

Фермерські господарства, ДПРЧ 17 смт 
Вороновиця, виконавчий комітет громади 

 
1-квартал 

 
 
 
3 
 

Забезпечення реалізації заходів пожежної та 
техногенної безпеки : 

- до роботи у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2021 року; 
- під час зернозбиральної кампанії 2021 

року; 
- на об’єктах літнього відпочинку 

 
 
 
 

Виконавчий комітет громади, 
начальник ДПРЧ 17 смт 

Вороновиця, 
 

Фермерські господарства, ДПРЧ 17 смт 
Вороновиця, виконавчий комітет громади 

 
1-квартал 

4 

 

Про стан готовності місць масового 
відпочинку людей біля води 

Виконавчий комітет громади Виконавчий комітет громади 

1-квартал 



2 

 

№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) 
Терміни 

проведення 

 
 

5. 

Про стан виконання заходів по 
забезпеченню епідемічного благополуччя  

на території громади 

Виконавчий комітет селищної 
ради, відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 
населення 

 
Виконавчий комітет селищної 

ради,Чернявська О.М. начальник відділу 
охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, 
 

2-квартал 

 
 

6. 

Про здійснення заходів щодо покращення 
стану протипожежного водопостачання на 

території громади 

Виконавчий комітет селищної 
ради 

Виконавчий комітет селищної 
ради,.Деркач М.П.начальник ДПРЧ 17 смт 

Вороновиця. 
2-квартал 

 

 
 

7. 

Про заходи щодо підвищення безпеки 
потенційно-небезпечних об’єктів і об’єктів 
підвищеної небезпеки, що розташовані на 

території громади 

Виконавчий комітет селищної 
ради 

Виконавчий комітет селищної ради, 
керівники підприємств, установ та 

організацій 
 

2-квартадл 

 
 

 

6. 

Про забезпечення протидії масовим 
пожежам лісів,сільгоспугідь,сміттєзвалищ 

та природних екосистем у літній 
пожежонебезпечний період 2021 року 

виконавчий комітет громади, 
начальник ДПРЧ 17 смт 

Вороновиця, 
 

виконавчий комітет громади, Деркач М.П. 
начальник ДПРЧ 17 смт Вороновиця, 
фермерські господарства, керівники 

лісомисливських господарств 
 

2-квартал 

7. Про санітарно-епідеміологічну ситуацію на 
території громади та основні заходи з 

профілактики гострих кишкових інфекцій 
та харчових отруєнь, ботулізму 

Виконавчий комітет селищної 
ради, відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 
населення 

Виконавчий комітет селищної ради, 
начальник відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, 
 

 
2-квартал 

8. 

Про виконання  заходів щодо профілактики 
отруєнь дикорослими грибами 

Виконавчий комітет селищної 

ради, відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 

населення 

Виконавчий комітет селищної ради, 
Чернявська О.М. начальник відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту 
населення, 

 

 
3- квартал 

9. Про стан підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та соціальної 
сфери громади до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років 

Виконавчий комітет селищної 
ради, відділ управління 
комунальною власністю 

Виконавчий комітет селищної ради, 
Камишова Л.Д начальник відділу 

управління комунальною власністю 

 
3-квартал 

10 Здійснення заходів щодо протидії загрозам 
виникнення надзвичайних ситуацій та подій 

пов’язаних з осінньо-зимовим періодом 
2021-2022 років на території Вороновицької 

територіальної громади 

 Виконавчий комітет селищної ради, 
Камишова Л.Д. начальник відділу 

управління комунальною власністю 

 
3-квартал 



3 

 

№  
з/п 

Заходи 
Відповідальні за 

проведення (виконання) 
 

Залучаються (навчаються) 
Терміни 

проведення 

 
 

 

11. 

Про забезпечення реалізації заходів 
пожежної безпеки при підготовці об’єктів 
та населених пунктів громади  до роботи у 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

виконавчий комітет громади, 
начальник ДПРЧ 17 смт 

Вороновиця, 
 

виконавчий комітет громади, Деркач М.П. 
начальник ДПРЧ 17 смт Вороновиця, 

 

 
 

3-квартал 

 

12 

 
Про дотримання протиепідемічних заходів 

в закладах освіти 

виконавчий комітет 
Вороновицької селищної ради, 

відділ освіти культури 
туризму та спорту 

виконавчий комітет Вороновицької 
селищної ради, Мисліцька Л.М. начальник 
відділу освіти культури туризму та спорту 

 
3-квартал 

 
 

13. 

Про затвердження Комплексного плану 
Організаційних та практичних заходів з 

підготовки до паводків, пропуску 
льодоходу та повені у зимово-весняний 

період 2021-2022 років на території громади 

виконавчий комітет 
Вороновицької селищної ради 

виконавчий комітет Вороновицької 
селищної ради 

 
4- квартал 

 

14 Про затвердження Плану роботи селищної 
комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2022 
рік 

виконавчий комітет 
Вороновицької селищної ради 

виконавчий комітет Вороновицької 
селищної ради 

4-квартал 

___________________________________________ 

 

 

                          Секретар  виконавчого комітету                         Н.А.Мороз 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 
Вик. Левицька  О.Ю. 


