
ПРОТОКОЛ J\b

ПОЗЛЧЕ,РГОВОГО ЗЛСIДДННЯ

з питань техногенно-екологiчноi" безпеки

16

MICbKoi Kovltcli
та надзвичайних ситуацiй

"15" вересня 2021 року
м. Нiжин

Головував: заступник мiс_ьк9l1голови з питань дiяльностi виконавчих органiв

ради Сергiй СМАГА,

НазасiданнiприсУтнi:ЧленикомiсiI(засписком)тазапрошенi.

Порялок денний:

1.ПроорганiзацiюралiаuiйноГо'хiмiчного,бiологiчного,МеДиЧногоЗахисТу
населенНя та iшженерного захисry 'ериторii 

Нiжинськоi територiальноi

громаДивiднаслiдкiв'ч*'*сиryаuiй'ПоВоДженнязнебезпеЧниМи
вiдходами.

(Кравечь в.в., Рафальський В,С,, Олукуватий В,В" Шпак в,А,)

ВiдповiдноДост.19,35КодексУl_I.ивilrьноГоЗахистУ,ЗаконУУкраiнипПро
вiдходи>, порядц виявлення та оdлiку безхазяйних вiдходiв, затвердженого

IIKI\4У 03.08.1998 р. Jф |2|7, подання ьi*"r,.uкого ру гу дснс Yч::лI
чернiгiвськiй облаЁтi J.t,s |4_|gl1162 вiд 01.09.2021р,, за результатами доповlдеи

та з урахуванням обговорення комiсiя вирiшила:

1.НiжинськомУРУгУДСнсУкраiниУЧернiгiвськiйобласт.i'За
результатами здiйснення державного нагJIяду (контролю), rrроана"lliзуваl,и cTaI]

ралiаuiйнот, б;;;;;от i' -i*i"""T ?._!"11o,n" 
на ,гери,горiт IIiжиrlськот

територiальноТГроМаДиЗГlДнокритерiТв,-ме.гоДiвТаМеТоДикспосТереженЬ
оцiнки обстановки, функцiонування мережl спостереження та лабораторного

приладового контролю у межах зони вiдповiдальностi за радiоактивним,

хiмiчним, бiологi"ъ", i бактерiологiчним забрулненням (постiв хiмiчнот та

ралiологiчноТ розВiдки дисП.r.,fr."*их.служФ i't,uда,.и iнформачiю до вiддiлу з

питанЬ нс цзН омР виконавЧого KoMiTeTy НiжИнськоТ MicbKoT ради,

Ло 20.09.2021р.

2.ВiддiлУЗпиТаньнаДЗВиЧайнихсиryаuiйлЦИВiльногоЗахис.I.у
населення, оборонноi та мобiлiзацiйrrоi роботи "1т_чтч"чоt,о 

KoMiTeTy

НiжинсЬкоi MicbKoi ралИ за подаНням НiЖ"ri."*о.О ру I,Y дснС Украiни у

ЧернiгiвськiЙ обласii опрuurБ.r" n.p.ni1 суб'сктiв t,осподарювання (СГ/1) на

територiТ громади, що маюТъ у влаСностi. оЪ',*," пiдвищеноТ небезltеки, якi

МожУТЬсТаТиДжереЛаМирадrачiйноiтахiмiчноiнебезпеки.
До 01.10.2021р.



з. Вiддiлу з питань надзвичайних ситуачiй, цивiльного захисT,у

населення, оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи виконаВчоI,О KoMiTert'

нiжинськоi мiськоi ради на ocнoвi аналiзу ралiаuiйнот, бiологiчнот i хiмiчнот

обстановки на територiт Нiжинськот територiальнот громади' розробити для

затвердження проект розпорядження мiського голови uПро органiзаuiю

взаемодiт У разi виявлення небезпечних речовин на територiт Нiжинськот
а"

територiальноТ громади>).

До 01.11.202lp.
4. КП ''Виробниче управлiння комунального господарства'о lIIпак В.А.:

4.|. опрацювати порядок визначення вiдповiдного кЛаСУ ВiДХОЛiВ ВiДПОВiДНО

до норматиВно-правових aKTlB, дiТ прашiвникiв пiдприсмства при виявленнi

небезпечних речовин пiд час збирання, перевезення, зберiгання, сортуваI{ня,

утилiзаuiТ та iахоронення вiдходiв, вiдвернення негативного впливу вiдходiв на

навколишне природне середовиLце та здоров'я лкtдини, а у разi ви}IикIIенliя

такого забрулнення - лiквiдацiТ забрулнення та Тх гrаслi/tкiв;

До 0l .10.202l р.

4.2. органiзувати н€Lлежний контроль щодо виявлення небезпечних речовиI{ та

матерiйiв пiд час збирання, перевезення, зберiгання, сортування, утилiзацiт та

захоронення вiдходiв;
Постiйно

4.з. забезпечити н€Lлежне функuiонування поста проведення контролю

радiоактивного, хiмiчного, бiологiчного i бактерiологiчного забрулнення у

межах зони вiдповiдальностi;
Постiйно

4.4. вiдпраuювати дiт праttiвникiв ,га провести с1-1ецiалiзованi навчання

праuiвникiъ пiдприсмства задiяних до контролю за виявленням небезllечних

речовин та матерiалiв пiд час збирання, перевезення, зберiгання, с\ортування,

утилiзаuiТ Ta ru*opo".nr, вiдходiв (ралiаuiйноt,о, бiоltоr,iчноl,о i хiмiчtlоl,о

характеру).
До01.11.202lр.

5. Керiвникам спецiалiзованих служб цз спецiалiзована служба захисту

сiльськогосподарських тварин i рослин (РафальськиЙ в.с.), (гlрот,ипожежtlа

спецiа-гliЗована служба (КравечЬ в.в.), спецiалiзована медична сrrужба

(Костирко О.М.), спецiалiзована служба охорони громадського порядку (l]yxHo

в м.) вiдпрацювати плануючi документи щодо запобiгання i ефективноI,о

реагуваНня на надзвичайнi ситуацiI, взасмодiТ спiльних лiй органiв управ"ltitttrя

iu arn цивiльного захисту пiд час виконання завдань за призначенням MicbkoT

ланки територiальноi пiдсистеми едС цз, радiашiйного, хiмiчноl,tl,

бiологiчного, медичцого захисту, провелення робiт з дегазацiт. дезак,гиваttiт

територiй i об'сктiв, iнших видiв спецiальнот обробки, дозиметричноI,о
контролю та радiаuiйно-хiмiчноТ розвiдки.

До 0l .10.202l р.
lпформацiю про
термiни на нашу

виконання заходiв стосовно прийнятих рiшень надати у BKa:]arri

адресу mail: nemrada_post@ý&gov.ua

Головуюч ий на засiданнt

В iдповiдальний секретар

Сергiй CV1AI'A

Анатолiй IВАНИЦЬКИЙ


