
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

30 березня 2021 року                                    м. Ужгород 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

планового засідання регіональної комісії 

Присутні  – 34 члени комісії (за окремим списком) 

Запрошені – 55 (за окремим списком) 
 

І. Про продовження обмежувальних протиепідемічних заходів 

(Пшеничний А. О., Тимчик В. В.) 

Заслухавши інформацію доповідачів з питань порядку денного, 

відповідно до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб”, 

з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року 

№ 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (зі змінами), комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих з питань порядку денного взяти до уваги. 

2. Продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження, введені рішенням 

регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня 2021 року № 7, щодо 

здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень 

пасажирів автомобільним та залізничним транспортом (п. 2, 3 протоколу 

засідання від 23 березня 2021 року № 7). 

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад 

територіальних громад: 

3.1. Не допускати необґрунтованого прийняття рішень, що можуть 

негативно впливати на рівень епідемічної ситуації на місцях та призводити до 

збільшення поширення захворювань на гостру респіраторну хворобу  

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 

3.2. Забезпечити неухильне дотримання на територіях адміністративно-

територіальних одиниць обмежень, встановлених постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), для 

„червоного” рівня епідемічної небезпеки. 
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3.3. Відповідно до статті 32 Закону України ,,Про захист населення від 

інфекційних хвороб” та виходячи з епідемічної ситуації, забезпечити прийняття 

на місцях відповідних рішень щодо посилення протиепідемічних заходів. 

Термін: впродовж дії карантину 

4. Державній установі „Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України”, департаменту охорони здоров’я облдерж-

адміністрації: 

4.1. Забезпечити здійснення щоденного моніторингу епідемічної ситуації 

в розрізі кожної міської, селищної, сільської територіальної громади. 

Термін: впродовж дії карантину 

5. Головам виконавчих комітетів місцевих рад територіальних 

громад: 

5.1. Взяти на особистий контроль роботу посадових осіб, уповноважених 

виконавчими комітетами на здійснення поточного контролю за перебуванням 

осіб у місцях самоізоляції та складання протоколів про адміністративні 

правопорушення відповідно до статей 44-3, 219, 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Термін: впродовж дії карантину 

6. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській 

області, головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області, виконавчим комітетам місцевих рад територіальних громад: 
6.1. Забезпечити: 

жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі 

змінами) для „червоного” рівня епідемічної небезпеки; 

посилені перевірки дотримання громадянами та суб’єктами господарю-

вання встановлених обмежень протиепідемічних вимог в умовах карантину. 

Термін: впродовж дії карантину 

7. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти 

на департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, державну установу 

„Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”. 

 

ІІ. Про протипожежний захист лісів області у літній 

пожежонебезпечний період 2021 року 

(Бабяк Р. М., Палінкаш І. В.) 
 

На території області у 2020 році виникло 2011 пожеж проти 2788 у 2019 

році – спостерігається зменшення кількості пожеж на 27%. Прямі матеріальні 

збитки від пожеж зменшились на 32% і склали 75,187 млн. гривень,  

побічні – збільшились на 17% і склали 365,042 млн. гривень.  

Кількість пожеж в екосистемах, пов’язаних з сухою рослинністю та 

сміттям, зменшилась до 982 з 1672 ( - 41 %). Орієнтовна площа склала 510 га.  
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У пожежонебезпечний період 2020 року в лісах підприємств, установ, 

підпорядкованих Закарпатському обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства, виникла 71 лісова пожежа на загальній площі  

125,4 га, прямі орієнтовні збитки склали 1522 тис. гривень, побічні – 14,8 тис. 

гривень. 

З настанням весняно-літнього пожежонебезпечного періоду як минулого 

року так і у поточному році відмічається збільшення кількості пожеж через 

необережне поводження з вогнем, спалювання залишків рослинності, дитячих 

пустощів тощо. Через часті випадки спалювання сухої рослинності наносяться 

значні матеріальні та екологічні збитки. Зростає небезпека розповсюдження 

таких пожеж у лісові масиви, на дачні ділянки, об`єкти різних форм власності, 

населені пункти, що може призвести до непередбачених наслідків. 

Факти загорянь чагарників та сухої трави несуть значну загрозу 

розповсюдження пожеж на лісові масиви, забруднення навколишнього 

середовища. 

За результатами обговорення інформації доповідачів з питання порядку 

денного, з урахуванням протокольного рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 березня  

2021 року № 10 (розділ І), з метою запровадження комплексу заходів із 

попередження та гасіння пожеж у лісових масивах, сільгоспугіддях, територіях 

та об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках 

місцевості, комісія вирішила:  

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 

2. Державній екологічній інспекції в Закарпатській області та 

управлінню ДСНС України у Закарпатській області: 

2.1. Вжити заходів щодо активізації роботи та забезпечення активного 

застосування статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

при випалюванні стерні, лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною 

та іншою природною рослинністю, рослинністю або їх залишків у смугах 

відводу автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя у парках, інших 

зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів 

державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища або 

порушення умов такого дозволу. 

Термін: у пожежонебезпечний період  

2021 року 

3. Районним державним адміністраціям: 

3.1. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо протидії пожежам 

у природних екосистемах, затвердити та організувати виконання заходів з 

протипожежного захисту лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон, 

заповідних територій, сільгоспугідь. 

3.2. Встановити контроль за дотриманням лісокористувачами, агро-

підприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки у лісових 

масивах, сільгоспугіддях та інших територіях, що перебувають у користуванні. 



4 
 

 

3.3. Вжити заходів для влаштування навколо населених пунктів, об’єктів, 

розміщених у лісових масивах, захисних протипожежних смуг, прибирання в 

літній період сухої рослинності та вітролому з метою недопущення поширення 

лісових і торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожеж на 

об’єктах − поширення вогню на лісові масиви. 

Термін: постійно 

3.4. Приділити особливу увагу здійсненню наступних заходів: 

проведення практичних дій по відпрацюванню взаємодії сил та засобів, 

що згідно з мобілізаційними планами ліквідації лісових пожеж залучаються до 

їх гасіння; 

організація і проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежо-

небезпечних лісових масивів, територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду для здійснення контролю за дотриманням лісокористувачами, 

населенням та підприємствами вимог пожежної безпеки, особливу увагу 

приділити проведенню цієї роботи у вихідні та святкові дні. 

забезпечення, з настанням сухої спекотної погоди, постійного 

патрулювання ділянок лісу, найбільш небезпечних в пожежному відношенні 

місць масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових масивів. 

Термін: під час пожежонебезпечного 

періоду  2021 року 

3.5. Заборонити відвідування населенням лісів і в’їзд до них 

автомобільного транспорту та інших механізмів за винятком тих, що 

використовуються для потреб лісового та мисливського господарства. 

Заборонити розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах (крім 

спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а 

також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях лісового 

фонду, в сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг. 

Термін: під час пожежонебезпечного 

періоду 2021 року 

3.6. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого 

класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням 

лісових масивів і лісопаркових зон, в’їзд до них автотранспортних засобів, 

проведення лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових 

масивах, а також полювання. 

3.7. Посилити роботу з головами виконавчих комітетів місцевих рад 

територіальних громад щодо встановлення постійного моніторингу та 

профілактики недопущення пожеж. 

3.8. Забезпечити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних 

угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок і територій у належному 

протипожежному стані. 

3.9. Організувати із залученням засобів масової інформації проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання заходів пожежної 

безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах,заплавах річок, на 

торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення 

спалювання стерні, сміття та залишків рослинності. 
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3.10. Організувати перевірки комунальних підприємств щодо утримання 

полігонів із зберігання твердих побутових відходів у належному 

протипожежному стані. 

Термін: у пожежонебезпечний період  

3.11. Провести навчання (тренування) для підвищення готовності органів 

управління та сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми до 

гасіння пожеж у природних екосистемах. До заходів залучити керівний склад 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, сили і засоби 

лісокористувачів, служб цивільного захисту, пожежні підрозділи 

територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, 

населення та волонтерів. 

Термін: до 15 квітня 2021 року 

4. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад 

територіальних громад: 

4.1. Опрацювати: 

внесені зміни до чинного законодавства України щодо посилення захисту 

лісів від пожеж та запобігання іншим пожежам відповідно до Закону України 

від 19 лютого 2021 року № 1259-ІX „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях 

лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій”, які 

стосуються повноважень територіальних громад у даній сфері та 

відповідальності власників земельних ділянок; 

інші законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють питання 

відповідальності та повноважень у сфері протипожежної безпеки. 

4.2. Обладнати на території населених пунктів відповідні місця та 

встановити пристрої для подавання звукових сигналів з метою оповіщення 

людей на випадок пожежі, створити достатній запас води для цілей 

пожежогасіння. 

4.3. Облаштувати територію навколо населених пунктів, об’єктів, 

розміщених у лісових масивах, таким чином, щоб виключалась можливість 

поширення лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі 

виникнення пожежі на об’єктах – поширення вогню на лісові масиви 

(влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої 

рослинності, вітролому). 

Термін: невідкладно 

4.4. Вжити заходів до ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і 

виробничих відходів, насамперед у лісових масивах, лісосмугах, 

сільгоспугіддях, на торфовищах і прилеглих до них територіях.  

Термін: до кінця 2021 року 

5. Лісофондоутримувачам області незалежно від форм власності та 

відомчої належності: 

5.1. Забезпечити: 

утримання в працездатному стані мотопомп та іншої пристосованої 

техніки; 

придбання та зосередження у визначених місцях необхідної кількості 

ранцевих оприскувачів, мотопомп, вогнегасників; 
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створення резерву пально-мастильних матеріалів; 

створення і оновлення мінералізованих смуг, протипожежних розривів, 

ремонт та будівництво водоймищ, доріг протипожежного призначення, а також 

утримання їх у належному стані; 

очищення лісових масивів від захаращень тощо; 

залучення сил і засобів прилеглих лісофондоутримувачів та місцевого 

населення для надання підрозділам ДСНС допомоги із ліквідації пожеж в 

екосистемах, у разі виникнення пожеж у важкодоступних місцях та на 

територіях, які не належать лісофондоутримувачам, у тому числі на полонинах.  

Термін: у пожежонебезпечний період 

5.2. Забезпечити у повному обсязі виконання вимог „Правил пожежної 

безпеки в лісах”. 

 Термін: постійно 

5.3. Організувати проходження навчання посадових осіб з питань 

цивільного захисту та пожежно-технічного мінімуму в навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 

 Термін: за окремим планом 

5.4.Для забезпечення гасіння лісових пожеж створити пожежні команди з 

цілодобовим чергуванням. 

5.5. Привести в належний стан техніку, мотопомпи та пожежний інвентар,   

що залучається для гасіння лісових пожеж у відповідності до затверджених 

мобілізаційних планів. 

5.6. Забезпечити бригади, що залучаються до гасіння лісових пожеж, 

достатньою кількістю пожежного інвентарю, первинних засобів пожежогасіння, 

засобами зв’язку. 

5.7. Визначити місця зосередження та зберігання пожежного інвентарю, 

первинних засобів пожежогасіння, ранцевих оприскувачів з метою їх 

оперативного використання для гасіння пожеж. 

5.8. Створити та тримати в постійній готовності необхідний запас пально-

мастильних матеріалів. 

 Термін: невідкладно 

5.9. Забезпечити цілодобове чергування персоналу на підвідомчих 

дільницях з метою оперативного опрацювання інформації про пожежі та 

прийняття заходів із їх гасіння. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.10. Забезпечити створення та оновлення у лісових масивах 

мінералізованих смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг 

протипожежного призначення, проведення ремонту спостережних веж, 

очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених 

пунктів, торфовищ та просік, де проходять повітряні лінії електропередач, 

нафто-, газо-, продуктопроводи. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.11. Провести відпрацювання практичних дій із взаємодії сил та засобів, 

що залучаються, згідно з мобілізаційними планами, до ліквідації великих 

лісових пожеж.  

 Термін: до 10 травня 2021 року  
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5.12. З метою попередження, а також своєчасного виявлення осередків 

лісових пожеж та вжиття заходів щодо їх ліквідації з настанням сухої, жаркої 

погоди: 

організувати постійне патрулювання силами лісогосподарських 

підприємств та лісництв ділянок лісу, найбільш небезпечних у пожежному 

відношенні, місць масового відпочинку громадян, що прилягають до лісових 

масивів, сільгоспугідь тощо; 

встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах, 

зокрема з використанням систем дистанційного спостереження, безпілотних 

літальних апаратів, повітряних суден, та забезпечити оперативне реагування на 

початкових етапах виникнення пожеж та загорянь; 

організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про пожежі і 

загоряння у природних екосистемах та у разі необхідності своєчасне залучення 

лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників земельних ділянок, 

волонтерів та місцевого населення; 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.13. Організувати висвітлення в засобах масової інформації питання 

небезпечності лісових пожеж та матеріалів, направлених на їх попередження. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.14. Організувати розміщення біля лісових масивів та безпосередньо в 

них знаків пожежної безпеки, широкоформатних панно з наглядними 

матеріалами на протипожежну тематику попереджувального характеру. 

 Термін: до 10 травня 2021 року 

5.15. Підготувати та здійснити випуск малоформатної друкованої 

продукції на протипожежну тематику і організувати її розповсюдження. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

5.16. Створити запас картографічних матеріалів на лісові масиви з 

поділом на квартали для забезпечення управління силами під час гасіння 

лісових пожеж. Відпрацювати порядок забезпечення такими матеріалами 

підрозділів управління ДСНС України у Закарпатській області під час їх 

залучення до гасіння лісових пожеж. 

 Термін: до 10 травня 2021 року  

5.17. Інформацію щодо готовності лісофондоутримувачів області до 

локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних із лісовими 

пожежами надавати управлінню ДСНС України у Закарпатській області за 

формами згідно додатків 1 і 2.  

 Термін: щомісячно до 25-го числа  

5.18. Звернутися до Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 

про включення лісофондоутримувачів до схеми розповсюдження передачі 

штормової інформації про високий та надзвичайний рівень пожежної 

небезпеки. 

5.19. Наказом по кожному підприємству лісофондоутримувачів 

призначити відповідальну особу за здійснення обліку та контролю надходження 

гідрометеорологічної інформації та штормових попереджень про високу чи 

надзвичайну пожежну небезпеку. 

Термін: невідкладно 
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5. 20. Під час підготовки та подання інформації згідно пункту 5.17 цього 

рішення забезпечити подання інформації за наростаючим підсумком щодо: 

висвітлення в засобах масової інформації питання небезпечності лісових 

пожеж та матеріалів, направлених на їх попередження, розміщення біля лісових 

масивів та безпосередньо в них знаків пожежної безпеки, широкоформатних 

панно з наглядними матеріалами на протипожежну тематику попереджу-

вального характеру тощо; 

кількості проведених рейдів та виявлених порушників, кількості та 

чисельності патрулів, кількість накладених штрафів та їх суми; 

кількості та площ пожеж у екосистемах, з них безпосередньо у лісових 

масивах, іншу актуальну інформацію із порушеного питання. 

 Термін: щомісячно до 25-го числа 

упродовж пожежонебезпечного періоду 

5. 21. Забезпечити влаштування (відновлення) лісових доріг проти пожеж-

ного призначення до місць проведення рубок, лісовалів, інших місць із 

великими порубочними залишками деревини, сухостою, інших потенційних 

пожежонебезпечних місць (ділянок, масивів). Забезпечити їх обладнання 

шлагбаумами або іншими мобільними засобами обмеження несанкціонованого 

проїзду. 

Термін: до кінця 2021 року 

5. 22. Опрацювати питання можливостей застосування безпілотних літа-

льних апаратів і малої авіації аероклубів, інших організацій та установ щодо 

проведення повітряного моніторингу пожежної обстановки у підвідомчих 

природних екосистемах. 

Термін: до 1 травня 2021 року 

6. Управлінню ДСНС України у Закарпатській області: 

6.1. Забезпечити узагальнення отриманої інформації та відповідне 

інформування регіональної комісії за формами згідно додатків 1 і 2 та у розрізі 

виконання пункту 5. 20 цього рішення. 

Термін: щомісячно до 1-го числа 

упродовж пожежонебезпечного періоду 

6.2. Забезпечити за запитом лісокористувачів адміністрації територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду залучення державних пожежно-

рятувальних підрозділів для надання допомоги в гасінні пожеж у природних 

екосистемах.  

Термін: постійно протягом пожежо-

небезпечного періоду 2021 року 

6.3. Надавати методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування (територіальним громадам) в організації та 

проведенні навчань (тренувань) для підвищення готовності органів управління 

та сил цивільного захисту місцевих ланок територіальної підсистеми 

цивільного захисту до гасіння пожеж у природних екосистемах та забезпечити 

контроль за ефективністю проведення цих навчань (тренувань). 

Термін: постійно  

6.4. Підготувати для розгляду на черговому засіданні регіональної комісії 

питання про затвердження „Основних заходів щодо попередження пожеж, 
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аварій та інших надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі та травмування 

людей на них в населених пунктах та на об’єктах економіки у 2021 році”. 

Термін: невідкладно  

7. Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства, Державній екологічній інспекції в Закарпатській області, 

управлінню ДСНС України у Закарпатській області: 

7.1. Створити, спільно із представниками органів місцевого 

самоврядування, органів поліції, мобільні групи для проведення оперативних 

рейдів із виявлення порушників природоохоронного (лісового, санітарного) 

законодавства у межах зон відповідальності лісогосподарських та інших 

підприємств, що мають у своєму віданні ліси, а також земель, що прилягають 

до них. 

 Термін: у пожежонебезпечний період 

7.2. Організувати перевірки стану готовності пожежних підрозділів 

лісокористувачів, територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої 

пожежної охорони, а також служби державної охорони природно-заповідного 

фонду до реагування на пожежі та загоряння. Особливу увагу звернути на 

утримання в робочому стані пожежних автомобілів, мотопомп, техніки, 

пристосованої для пожежогасіння та підвозу води, укомплектованості 

працівниками, забезпечення обладнанням, інвентарем, засобами зв’язку та 

пально-мастильними матеріалами. 

Термін: невідкладно 

7.3. Організувати проведення навчань (тренувань) для підвищення 

готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної 

підсистеми та її ланок до гасіння пожеж у природних екосистемах. До заходів 

залучити керівний склад органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

сили і засоби лісокористувачів, служб цивільного захисту, пожежні підрозділи 

територіальних громад, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, 

населення та волонтерів. 

Термін: до 15 квітня 2021 року 

8. Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства: 

8.1. Під час підготовки інформації за формами згідно додатків 1 і 2 та у 

розрізі виконання пункту 5.20 цього рішення, забезпечити окреме 

інформування регіональної комісії через управління цивільного захисту 

Закарпатської облдержадміністрації. 

9. Лісофондоутримувачам області незалежно від форм власності та 

відомчої належності, місцевим органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування, управлінню ДСНС України у Закарпатській 

області: 

9.1. Проаналізувати стан розроблення (уточнення, коригування, 

затвердження) мобілізаційно-оперативних планів ліквідації лісових пожеж, їх 

актуальність і практичність у використанні. 

Термін: квітень-травень 2021 року 
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9.2. Налагодити взаємодію щодо моніторингу пожежної ситуації на 

місцях, організації належного взаємоінформування про всі випадки локалізації 

та гасіння пожеж, що загрожують виникненню лісових пожеж, про сили та 

засоби задіяні для локалізації та гасіння лісових пожеж на ранніх стадіях їх 

виникнення. 

9.3. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед місцевого  

населення щодо недопущення спалювання сухої рослинності та поживних 

залишків в разі надходження штормової інформації про високий та 

надзвичайний рівень пожежної небезпеки, участі у гасінні великих лісових 

пожеж в разі їх виникнення тощо. 

 Термін: постійно упродовж пожежо-

небезпечного періоду 2021 року 

10. Лісофондоутримувачам області незалежно від форм власності та 

відомчої належності, управлінню ДСНС України у Закарпатській області: 

10.1. Забезпечити оперативну локалізацію та гасіння лісових пожеж на 

ранніх стадіях їх виникнення. 

10.2. Не допускати неконтрольованого поширення лісових пожеж та їх 

переростання у масштабні. 

10.3. Забезпечити максимальне залучення підпорядкованих підрозділів, 

наявних сил і засобів, незалежно від попередньої оцінки масштабів та 

складності лісової пожежі. При потребі забезпечити повне розгортання 

зведених загонів та залучення сил і засобів із інших районів (дільниць, зон 

відповідальності). 

Термін: постійно 

11. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, філії ПАТ НСТУ „Закарпатська 

регіональна дирекція”, Закарпатському обласному центру з 

гідрометеорології: 
11.1. Вжити необхідних заходів щодо здійснення засобами масової 

інформації протягом пожежонебезпечного періоду інформування населення про 

стан пожежної небезпеки у природних екосистемах під час оголошення новин та 

прогнозу погоди. 

Термін: у пожежонебезпечний період 

12. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації: 

12.1. Підготувати для розгляду на черговому засіданні регіональної комісії 

„Робочі заходи із забезпечення у 2021 році протипожежного захисту місць 

збирання та зберігання врожаю, зернових і грубих кормів”. 

Термін: невідкладно 

12.2. Організувати роботу з агропромисловими та сільсько-

господарськими підприємствами, які перебувають у сфері відповідальності, 

щодо забезпечення протипожежного захисту сільгоспугідь, зокрема особливу 

увагу приділити періоду дозрівання врожаю. Для цього у період воскової 

стиглості хліба забезпечити обкошування полів з прибиранням скошеного, а 
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також оборювання їх смугою не менше ніж 4 метри завширшки в місцях 

прилягання до лісових масивів, автомобільних шляхів та залізниць. 

Термін: у пожежонебезпечний період 

13. Національним природним паркам, розташованим на території 

області: 

13.1. Організувати заходи щодо запобігання виникненню, поширенню 

пожеж та їх ліквідації на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду, що 

перебувають у сфері управління. 

13.2. Вжити заходів для утворення в адміністраціях з управління 

об’єктами природно-заповідного фонду підрозділів добровільної пожежної 

охорони, забезпечення їх пожежною технікою, обладнанням, інвентарем та 

засобами гасіння ландшафтних пожеж на підпорядкованих об’єктах і 

територіях. 

Термін: у пожежонебезпечний період 

14. Департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації: 

14.1 Забезпечити здійснення контролю за підготовкою національними 

природними парками, що розташовані на території області за підготовкою до 

пожежонебезпечного періоду 2021 року. 

Термін: у пожежонебезпечний період 

15. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

15.1. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед школярів 

щодо профілактичних заходів попередження та недопущення виникнення 

пожеж в екосистемах області. 

Термін:  травень-вересень 2021 року 

16. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській 

області, Державній екологічній інспекції у Закарпатській області, 

департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації: 

16.1. Активізувати роботу із запобігання порушенням вимог пожежної 

безпеки в лісах, в сільгоспугіддях, на територіях і об’єктах природно-

заповідного фонду, а також недопущення спалювання стерні, сміття та 

залишків рослинності. 

16.2. Забезпечити розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із знищенням або пошкодженням об'єктів рослинного світу вогнем, 

встановлення осіб, які їх вчинили. 

16.3. Організувати оприлюднення у засобах масової інформації, інтернет- 

ресурсах матеріалів та фактів щодо розслідування кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із знищенням або пошкодженням об'єктів 

рослинного світу вогнем, встановлення осіб, які їх вчинили, та накладених 

адміністративних стягнень. 

17. Військовій частині А-1556: 

17.1. Уточнити плани взаємодії з підрозділами управління ДСНС України 

у Закарпатській області щодо протидії пожежам у лісових масивах, що 

перебувають у сфері управління. 
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17.2. Посилити протипожежний захист об'єктів Збройних Сил України, 

складів боєприпасів та військових полігонів, розташованих на територіях 

лісових масивів.  

Термін: упродовж квітня 2021 року 

17.3. Вживати заходів до попередження та оперативного гасіння лісових 

пожеж на військових полігонах під час проведення практичних занять із 

застосуванням імітаційних засобів та боєприпасів.  

Термін: у пожежонебезпечний період 

18. Відповідальним виконавцям заходів, визначених цим рішенням, 

щомісяця до 1 числа, надавати інформацію про вжиті заходи (з наростаючим 

підсумком) до управління цивільного захисту Закарпатської 

облдержадміністрації в електронному вигляді (vcz@carpathia.gov.ua). 

19. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з даного питання 

покласти на управління ДСНС України у Закарпатській області  

(Володимир ЦІЦЕЙ), департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (Юрій ШПОНТАК), Закарпатське обласне управління 

лісового та мисливського господарства (Віктор ЯКОВЕЦЬ).  
 

ІІІ. Про рекомендації МОЗ України щодо попередження епідемічних 

ускладнень внаслідок паводків та мінімізації їх наслідків 

(Піца С.М., Пшеничний А.О.) 
 

З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України 

щодо попередження епідемічних ускладнень на випадок  паводків та мінімізації 

їх ускладнень ДУ „Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України” та його відокремлені структурні підрозділи  

(міськрайонні, районні та міжрайонні філії) щорічно виконують  планові обсяги 

лабораторних досліджень об'єктів, пов'язаних з життєдіяльністю людини.  Для 

цього готуються плани моніторингових досліджень, які спрямовані на 

підтримання санітарного та епідемічного благополуччя різних верств населення 

і охоплюють велику кількість об'єктів. Основними напрямками  діяльності 

обласного лабораторного центру та його філій, відділень є лабораторний 

контроль за забезпеченням  населення доброякісною питною водою з будь-яких 

джерел водопостачання. В умовах порушення санітарного благополуччя питна 

вода може перетворитися на фактор передачі гострих кишкових захворювань.  

За підсумками 2020 року рівень загальної інфекційної захворюваності 

(без грипу, ГРІ та носіїв) знизився на 65,2% становить 162 проти 465 на 100 тис. 

населення 2019 року. Загалом зареєстровано 2032 випадки інфекційних 

захворювань (без грипу, ГРІ та носіїв). В структурі інфекційної захворюваності 

(без грипу, ГРВІ та носіїв) гострі кишкові інфекції  склали 26,6%. 

Станом на 09.03.2021 в Закарпатській області зареєстровано 110 випадків 

інфекційних захворювань (без грипу та ГРВІ та носіїв), що склало 8,8 на  

100 тис. населення та на 63% нижче у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року (301 випадок, або 24 на 100 тис. населення у 2020 році). В 

структурі загальної інфекційної захворюваності гострі кишкові інфекції 

становлять 21,8% проти 32,9% у 2020 році. 
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Епідемічна ситуація з гострих кишкових інфекційних захворювань в 

поточному році залишається спокійною. Станом на 09.03.2021 зареєстровано  

24 випадки гострих кишкових інфекцій, інтенсивний показник захворюваності 

становить 1,9 на 100 тис. населення та на 22,9% менший у  

порівнянні з аналогічним періодом  минулого року (1,9 проти 8,3 на 100 тис. 

населення).  

В структурі захворілих частка дітей до 17 років становить  

87,5%, дорослих – 12,5%. Перевищує середній рівень по області захворюваність 

гострими кишковими інфекціями на території Перечинської, 

Великоберезнянської громад та м. Ужгород. 

За звітний період спалахів небезпечних інфекційних захворювань, у т.ч. 

гострими кишковими інфекціями, не зареєстровано. Моніторинг за перебігом 

епідситуації із захворюваності гострими кишковими інфекційними 

захворюваннями триває. 

У разі наявності на території обслуговування вогнищ гострих 

інфекційних захворювань, а також у разі паводків, підтоплень на територіях 

обслуговування з метою мінімізації їх наслідків та попередження епідемічних 

ускладнень обсяги лабораторних досліджень питної води значно збільшуються.  

У разі виникнення на території обслуговування надзвичайної ситуації  

робота з її ліквідації та мінімізації наслідків координується органами  

виконавчої влади та місцевого самоврядування, для чого  на місцях 

приймаються  відповідні рішення, якими затверджуються  плани заходів та 

список виконавців. Фахівці філій обласного лабораторного центру в межах 

повноважень приймають участь у проведенні заходів з мінімізації для 

населення  наслідків таких надзвичайних ситуацій (організація відбору проб та 

лабораторні дослідження, переважно питної води, з урахуванням громадських 

колодязів, своєчасне  розслідування випадків виникнення інфекційних 

захворювань, у першу чергу гострих кишкових). 

У 2020 році середньообласний показник проб питної води джерел 

централізованого водопостачання, що не відповідали санітарним правилам та 

нормам за бактеріологічними показниками становив 12, 3 %  (від досліджених 

проб) з перевищенням його в Мукачівському  (28, 5 %), Виноградівському  

(18, 3 %), Хустському (22,8 %), Міжгірському (41, 5 %) районах. Ситуація з 

нецентралізованим водопостачанням (переважно шахтні колодязі) наступна: 

середньо обласний показник проб питної води, що не відповідали  гігієнічним 

нормативам за бактеріологічними показниками становив 18,3 % з 

перевищенням його у 8-ми районах області. Під час паводків погіршується 

якість води шахтних колодязів, що пов'язане з  високим рівнем ґрунтових вод, 

що і призводить до їх забруднення.  

У2021 році  на визначення бактеріологічних показників було досліджено 

208 проб питної води, з яких 29 не відповідали нормативам, що становить  

13,9 %, з перевищенням цього показника в Хустському та Рахівському  

(17,0 %), в Тячівському (25,0%), в Міжгірському (46,1 %) районах.   

За результатами обговорення інформації доповідачів з питання порядку 

денного, з метою вирішення питань щодо попередження епідемічних 

ускладнень внаслідок  паводків та мінімізації їх наслідків, комісія вирішила:  
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1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад 

територіальних громад: 

2.1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення протягом можливого паводкового 

періоду, приділивши особливу увагу об'єктам підвищеного епідемічного ризику 

(водопроводи централізованого господарсько-питного та джерела 

децентралізованого водопостачання населення, дитячі заклади, місця 

відпочинку та оздоровлення населення, підприємства харчової промисловості, 

ресторанного господарства, торгівлі, об'єкти поводження з побутовими та 

промисловими відходами тощо). 

2.2. Переглянути плани дій на випадок надзвичайної ситуації, у тому 

числі повені, підтоплення, з визначенням відповідальних за виконання робіт з 

ліквідації наслідків стихійного лиха.  

2.3. На підставі розрахунків здійснити закупівлю необхідної кількості 

дезінфекційних засобів, визначити місця для їх зберігання та відповідальних. 

2.4. У разі виникнення надзвичайної ситуації з порушенням умов 

життєдіяльності населення організовувати підвезення питної води гарантованої 

якості, харчових продуктів для людей, що потерпають від повені, підтоплення 

осель. 

2.5. Враховуючи, що частина паводків відбувається внаслідок 

захаращування русел річок, забезпечити їх звільнення від будь-яких відходів, 

що заважають протіканню води. 

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з 

керівниками КНП, закладів охорони здоров’я: 

3.1. Опрацювати рекомендації МОЗ України щодо попередження 

епідемічних ускладнень внаслідок паводків та мінімізації їх наслідків для 

застосування за призначенням та організувати навчання медичного персоналу з 

питань профілактики, діагностики і лікування інфекційних хвороб, необхідності 

своєчасного звернення за медичною допомогою у разі появи ознак захворення. 

Термін: упродовж 2021 року 

4. Державній установі „Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України”: 

4.2. Провести наради з розгляду питань забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення на територіях, на яких можливе 

виникнення небезпечних явищ, викликаних повенями та паводками, визначити 

обсяг необхідних запобіжних заходів щодо недопущення виникнення 

епідемічних ускладнень серед населення, у тому числі профілактики гострих 

кишкових інфекційних хвороб та харчових отруєнь. 

4.3. Забезпечити належну комунікацію із засобами масової інформації 

щодо висвітлення питань профілактики інфекційних хвороб та поширення серед 

населення інформаційних матеріалів, пам'яток про епідемічну ситуацію та 

заходи щодо запобігання захворюванню на інфекційні хвороби. 

Термін: у разі загрози виникнення 

епідемічних ускладнень  
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5. Державній установі „Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України”, головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області: 

5.1. Для виконання робіт з дезінфекції, дератизації об'єктів, що 

постраждали внаслідок повені на базі підпорядкованих підрозділів (філій, 

відділень) створити,у порядку визначеному чинним законодавством,бригади з 

забезпеченням їх необхідним обладнанням, засобами захисту. 

5.2. Забезпечити першочергове розслідування випадків гострих 

інфекційних захворювань кишкової групи, пов'язаних з виникненням 

надзвичайних ситуацій  з виконанням лабораторних досліджень проб питної 

води, харчових продуктів з метою визначення показників  їх безпеки.  

5.3. Збільшити обсяги лабораторних досліджень питної води, що 

призначена для споживання населенням, в лікарнях, в дитячих дошкільних та 

підліткових  закладах.   

5.4. Підвищити рівень санітарно-освітньої та роз'яснювальної роботи 

серед населення, враховуючи дитячі дошкільні та підліткові заклади, з питань 

профілактики гострих інфекційних хвороб, харчових отруєнь,  а також 

необхідності дотримання правил особистої гігієни.  

5.5. Систематично здійснювати аналіз захворюваності гострими 

кишковими інфекціями на підзвітній території. 

5.6. Активно виявляти випадки гострих кишкових інфекцій та/або 

спалахи та в межах повноважень вживати всі необхідні протиепідемічні заходи 

щодо їх локалізації. 

5.7. Інформувати про ускладнення епідситуації та /або про виявлені 

спалахи органи місцевої влади та місцевого самоврядування. 

Термін: постійно упродовж 2021 року 

6. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з даного питання 

покласти на департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (Анатолій 

ПШЕНИЧНИЙ) та державну установу „Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України” (Галина СІТНИК). 
 

ІV. Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних 

об’єктах області до прийняття відпочиваючих 

(Федько Р. І.) 
 

У 2020 році на водних об'єктах в області загинуло 33 особи, з  

яких - 5 дітей, у 2021 році - 8 та 0 відповідно. 

У 2020 році на території області було визначено 2 місця масового 

відпочинку населення на водних об'єктах: ТОВ „Бумеранг” Берегівський район 

с. Дийда вул. Арпада, 121 та ТОВ „Берег-ТУР” Берегівський район с. В. Береги 

вул. Ейгер, 51. 

У ході обстежень та перевірок у 2020 році виявлено ряд недоліків, які 

позначаються на рівні безпеки здоров'я та життя громадян, зокрема, сезонні 

рятувальні пости або відсутні, або не обладнані за вимогами Правил охорони 

життя людей на водних об'єктах України (затверджених наказом МВС України 

№301 від 10.04.2017, зареєстрованим у Мін'юсті України 4 травня 2017 року за 

№ 566/30434), а також відсутність у громадських рятувальників необхідної 
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щорічної підготовки (перепідготовки), у тому числі із питань надання 

первинної (долікарської) допомоги. 

На основі проведеного багаторічного аналізу встановлено, що основними 

причинами загибелі людей продовжують бути: 

відсутність (із року в рік) чіткого затвердженого переліку водних об'єктів, 

які призначені для відпочинку, купання та рибної ловлі; 

непідготовленість водних об'єктів та водоймищ до масового відпочинку 

під час купального сезону або повна відсутність для купання облаштованих 

місць; 

купання на водних об'єктах, які становлять потенційну небезпеку для 

життя; 

нехтування елементарними правилами поведінки на воді, купання в 

нетверезому стані; 

недостатній догляд дорослих та батьків за дітьми. 

Групою водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини  

АРЗ СП управління ДСНС України у Закарпатській області з початку 2021 року 

було здійснено 4 виїзди на водолазно-пошукові роботи. 

За результатами обговорення інформації доповідачів з питання порядку 

денного, з урахуванням протокольного рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 березня  

2021 року № 10 (розділ ІІ), з метою забезпечення дотримання вимог Правил 

охорони життя людей на водних об’єктах України, комісія вирішила:  
 

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 

2. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад 

територіальних громад, на території яких експлуатуються водні об’єкти: 

визначити та забезпечити обладнання місць масового відпочинку на 

водних об’єктах, пляжів (водних об’єктів) відповідно до Правил охорони життя 

людей на водних об’єктах України; 

переглянути та погодити з місцевими підрозділами ДСНС статути 

(положення) про комунальні аварійно-рятувальні служби у зв’язку з 

реалізацією адміністративно-територіальної реформи; 

Термін: до 30 квітня 2021 року 

розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій питання щодо стану дотримання 

вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, а також 

оснащення аварійно-рятувальних формувань та служб додатковими 

плавзасобами і обладнанням для забезпечення оперативного реагування в 

місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах із заслуховуванням 

відповідних керівників (власників) об'єктів; 

затвердити переліки районних та міських зон відпочинку, пляжів. 

Закріпити водні об'єкти за установами, підприємствами та організаціями з 

визначенням конкретних відповідальних осіб за експлуатацію цих об'єктів; 

Термін: до 15 травня 2021 року 
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місця масового відпочинку забезпечити сезонними рятувальними 

постами, облаштувавши їх відповідними рятувальними засобами та засобами 

надання першої медичної допомоги; 
Термін: до 20 травня 2021 року 

забезпечити розроблення місцевих програм рятування людей на воді у 

2021 році та встановити контроль за їх виконанням (фінансуванням); 

Термін: до початку купального сезону 

створити місцеві комісії з перевірки готовності водних об’єктів до 

купального сезону із включенням до них представників територіальних органів 

ДСНС та Держпродспоживслужби; 

Термін: до 15 квітня 2021 року 

здійснити комісійні перевірки готовності місць масового відпочинку 
населення на водних об'єктах до купального сезону; 

Термін: до 20 травня 2021 року 

зобов'язати керівників підприємств, установ, організацій, за якими 

закріплені місця масового відпочинку вжити додаткові заходи щодо 

приведення до належного стану відведеної території і забезпечення безпеки 

відпочиваючих при перебуванні на водному об'єкті; розробити схему 

спостереження за акваторією; порядок зв'язку з оперативним черговим 

територіального органу ДСНС України, найближчим мобільним водолазним 

підрозділом, медичним пунктом (швидкою допомогою), органами охорони 

громадського порядку; розробити паспорт пляжу (водного об'єкта); забезпечити 

проведення інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної 

безпеки з обслуговуючим персоналом на водних об'єктах, об'єктах літнього 

відпочинку та оздоровлення; 

організувати та проводити на водних об'єктах роз'яснювальну роботу із 

запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних 

подій) і мінімізації їх негативних наслідків; 

в зоні перебування людей на водних об'єктах виставляти попереджувальні 

щити з правилами поведінки, дотримання заходів безпеки, систематично 

інформувати про це населення через засоби масової інформації; 

вжити інших невідкладних дієвих заходів до запобігання загибелі людей 

на водних об’єктах, забезпечити безумовне дотримання вимог, визначених 

нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту та техногенної 

безпеки на водних об’єктах України. 

Термін: протягом купального сезону 

3. Суб’єктам господарювання, які експлуатують водні об’єкти: 

3.1. Укласти угоди на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне 

обслуговування з аварійно-рятувальними службами, які пройшли атестацію в 

установленому порядку. 

4. АРЗ СП управління ДСНС України у Закарпатській області: 

4.1. На основі поданих заявок здійснити ретельне обстеження місць 

масового відпочинку на воді та взяти участь у роботі комісій по їх 

паспортизації.  
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4.2. Надати необхідну методичну допомогу керівникам підприємств, 

установ, організацій, за якими закріплені водні об'єкти, щодо облаштування 

місць відпочинку та підготовки сезонних рятувальників рятувальних постів. 

Термін: протягом травня-червня 2021 року 

5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

5.1. Провести роз'яснювальну роботу серед школярів і молоді щодо 

профілактичних заходів попередження загибелі та травмування на воді під час 

купального сезону. 

Термін: протягом травня-вересня 2021 року 

6. Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської області: 
6.1. Розробити пам'ятки про заходи щодо забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на об'єктах літнього відпочинку та оздоровлення громадян, 

безпеки поводження на водних об'єктах. 

Термін: протягом травня 2021 року 

7. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з даного питання 

покласти на управління ДСНС України у Закарпатській області  

(Володимир ЦІЦЕЙ), доручивши поінформувати регіональну комісію до  

1 жовтня 2021 року. 

 

Голосували: 

„За”  − 34 

„Проти”  − 0 

„Утримався”  − 0 

 


