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Протокол № 8 

засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 «24» червня 2019 р.                  м. Чернігів 

 

ГОЛОВУВАВ: Черненко А.В. - заступник міського голови – перший заступник 

голови комісії. 

ПРИСУТНІ :  члени комісії за списком у кількості 14 чоловік. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гоголь М.О. – начальник комунального підприємства «Паркування та ринок» 

міської ради; 

Хрустицький В.А. - начальник комунального підприємства «Муніципальна 

варта» міської ради; 

Рудик В.М. – начальник Чернігівської міської рятувальної станції 

СЛУХАЛИ:  І.  Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 

об’єктах міста Чернігова у 2019 році.  

ДОПОВІДАВ: Годун Г.В. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення  міської ради – заступник голови комісії.       

ВИСТУПИЛИ: 

Черненко А.В. – заступник міського голови, перший заступник голови комісії. 

Гоголь М.О. – начальник комунального підприємства «Паркування та ринок» 

міської ради; 

Хрустицький В.А. - начальник комунального підприємства «Муніципальна 

варта» міської ради; 

Рудик В.М. – начальник Чернігівської міської рятувальної станції 

Волков А.В. – начальник Чернігівського міського відділу Управління ДСНС 

України у Чернігівській області 

       Заслухавши доповідача та виступаючих комісія вирішила: 

1.   Інформацію  прийняти до уваги. 

2.  Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  

міської ради /Годун Г.В./: 
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       Посилити контроль за виконанням обов’язків членами рятувальних постів 

виставлених на міському пляжі «Золотий берег», та у місцях відпочинку на 

водних об’єктах міста. 

       Забезпечити місця відпочинку, додатково, наочними посібниками – 

листівками щодо правил поводження на воді та порядку надання домедичної 

допомоги потерпілим. До 1.07.2019. 

       Встановити взаємодію з керівництвом сектору водної поліції сектору 

превенції Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області з метою 

організації чергування їх посту на воді в акваторії міського пляжу «Золотий 

берег» для запобігання нещасних випадків серед відпочиваючих пов’язаних з 

рухом маломірних плавзасобів по руслу річки Десна. До 1.07.2019. 

       Вивчити питання щодо можливості виділення пального Чернігівській 

міській рятувальній станції для заправки рятувального катеру з місцевого 

резерву утвореного для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій. До 1.07.2019. 

       Уточнити питання взаємодії між структурними підрозділами, та 

комунальними підприємствами міської ради, установами, організаціями  та 

службами задіяними з метою запобігання нещасним випадкам в місцях 

відпочинку людей на водних об’єктах м. Чернігова. До 1.07.2019. 

3. Чернігівському міському відділу Управління ДСНС у Чернігівській 

області/Волков А.В./: міському  відділ 

       Організувати проведення інформаційно – пропагандистської роботи з 

питань дотримання безпеки на воді у місцях відпочинку на водоймах міста, 

проведення коротких інструктажів з правил поведінки на воді, розповсюдження 

листівок, посібників тощо. Протягом купального сезону. 

        Спланувати спільно з управлінням освіти міської ради проведення 

роз’яснювальної роботи з дітьми шкільного та дошкільного віку  щодо правил 

поведінки під час відпочинку біля води. 

4. Чернігівському міському відділу поліції /Реберг В.К./, КП «Муніципальна 

варта»/Хрустицький В.А./: 

      Скорегувати маршрути патрулювання з перевіркою місць відпочинку біля 

води, особливо у вечірній час,  та забезпечити дотримання громадського 

порядку на водних об’єктах міста. Запобігати випадкам вживання 

відпочиваючими  алкогольних напоїв,    торгівлі ними в місцях відпочинку та 

перебування людей у стані алкогольного сп’яніння на берегах водойм. 

Протягом купального сезону. 

5. Комунальному підприємству «Паркування та ринок» міської ради /Гоголь 

М.О./: 

     Організувати гучномовний зв'язок  на міському пляжі «Золотий берег» та 

використовувати його для всебічного інформування відпочиваючих і в першу 

чергу про дотримання правил поведінки на воді, надання невідкладної 

допомоги при утопленні, наголошенні щодо підвищеного контролю з боку 

батьків за поведінкою дітей у воді тощо.  До 5.07.2019.  

      В місцях зведення «шпор» розмістити попереджувальні таблички про 

заборону пірнання у воду з них. До 1.07.2019. 
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     Спільно з фахівцями Чернігівської міської рятувальної станції організувати 

обстеження дна акваторії міського пляжу «Золотий берег» у найбільш 

небезпечних місцях де потонули люди. До 5.07.2019.  

6. Міському відділу ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України /Ліждвой Л.Л./, Чернігівському міському управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області /Михед В.М./: 

      Забезпечити здійснення моніторингу  якості води в основних водоймах 

міста Чернігова та інформування населення про його результати. Протягом 

купального сезону. 

7.  Прес – службі міської ради /Подорван А.Ф./: 

      Через веб – сайт міської ради, ЗМІ м. Чернігова інформувати мешканців 

міста про трагічні випадки, що мають місце на водоймах Чернігова з 

розкриттям причин, які до цього призвели, надавати практичні поради та 

рекомендації щодо дотримання правил поведінки біля води, запобіганню 

нещасним випадкам. Протягом купального сезону. 

 

      Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

  

              

  Секретар комісії                                                     С.М. Городник 

 

 

 

 

 


