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ПРоТокоЛJ\96
Засiдання MicbKoT KoMiciT з пи,гаF{ь ТЕБ та I,IC

18 серпня 2О22 р, м. Нiжин

I-оловус: lrерший заступIrик мiського гоJIоI]и з питань дiяльностi виконавчих

органiв ради.
На засiданнi присl,тнi: члени KoMiciT (за сгtиском) та запрошенi.

Порядок денний:

1. стан п хногенноl ивlльного зах

освiти. ствоqення без,цечного освir,ньогq середовища в vмовах ЧОСНнОГС
стану,га пiдготовкF до новог.о навчального рокч 202?-2023.
(догrовiдають: BiKTop KPABELp - (ДСНС), IОлiя Сухорукова
(lЦержпродсiIоживслужба), К)лiя помАзАН - (полiцiя), Валентинс

ГРАДОБИК - (управлiння освiти)

2. Про вжиття. заходiв йодноi профi;tактики серед цасqленнт Нiжинс.ько,
територiальцоi громади v вцпадкч, виникцення раДiаЦiйНОi aBaPii
(доповiдають: Iгор ОВЧАРЕt{КО - (вiддiл НС, ЦЗН ОМР), Олександtr

КОСТИРКО - (медична служба)

ПО перrцомУ питаннЮ: ПрО стаН пожежноТ i техногенноТ безпеки,

цивiльного захисту закладiв освiти, створення безпечного освiтнього середовища

в умовах RоснноI,о стану та пiдготовки до нового навчаЛЬНОГО рокУ 2022-202З
за результатами доповiдей та з урахуванням обговорення, з метою

проведення орt,анiзацiйних, технiчних та iнших заходiв, спрямованих на

попередження надзвичайних ситуачiй, забезпечення стiйкого функцiоtlування
об'екr,iв освiти в умовах восI{ного станУ, створення безпечного освiтнього
середовища У закJIадах освiти Нiжинськот територiальноi громади та збереження

життя i здоров'я учасникiв освiтнього процесу, комiсiя вирiшила:

1. Управлiнню освiти Нiжинськоi MicbKoT рали:
- tlровести детальний аналiз виконання заходiв Перспективного плану

забезttечення пожежноI i техногеннот безпеки, цивiльного захисту закладiв освiти
на202|-2Зр,

- розробити перспективнi гIлани виконання заходiв техногенноt та ПожеЖНО1

безпеки, цивiльного захисту, виконання приltисiв ЩСНС на 2022-2023 РОКИ.
_ розробити перспективнi плани покращення стану цивiльногО ЗаХИСТУ,

забезпеченням засобами колективного та iндивiдуального захисту населення,

експлуатацiI i утримання захисних споруд цивiльного захистУ до використання за

призначенням, забезпечення працездатностi iх основного обладнання та систем
життезабезпечення, розширення перелiку наявних t-liдвальних примiщень для
використання як найпростiших укриттiв.
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2. Нiжинському РУ ГУ ДСНС Украiни в ЧернiгiвськоТ областi
продовжити здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) щодо виконання
вимог нормативно-правових aKTiB з питань пожежноТ i техногенноТ безпеки,
цивiльного захисту закладiв освiти, а також активiзацiю проведення
iнформачiйно-роз'яснювальноТ роботи та навч€Lпьно-методичного забезпечення
виконання чинного законодавства з питаI{ь пожежноТ безпеки.

Посmiйно

По лругому питанню: Про вжиття заходiв йодноi профiлактики серед
населення Нiжинськоi територiальн9т громади y випадкy риникнення
радiацiйноi aBapiT.

Враховуючи збройну агресiю та вторгнення росiйськоТ федерацii в УкраТну в

умовах ризику виникнення радiацiйних аварiй на АЕС, а також застосування
ядерноi тактичноi зброi та за результатами доповiдей i з урахуванням
обговорення, з метою проведення здiйснення невiдкладних заходiв йодноi
профiлактики серед населення, згiдно з "Порядком здiйснення невiдкладних
заходiв йодноТ профiлактики серед населення Украiни у випадку виникнення

ралiачiйноi aBapiT) затвердженим наказом Щержатомрегулювання вiд 08.11.20ll
року J\tbl54, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 25 листопада 2011

року за }lb l 353/20091 , комiсiя вирiшила:

1. КНП <<Нiжинський мiський ЦПМСД>>, пiдготувати план проведення
невiдкладних заходiв йодноТ профiлактики, зокрема :

- органiзувати придбання препаратiв йодиду калiю в достатньоi кiлькостi для
населення НiжинськоТ територiальноТ громади та накопичення лiкарських
препаратiв медицини катастроф ло матерiальних резервiв мiсцевого рiвня.

- встановити порядок зберiгання, доступностi, регулярного онQвлення запасу
препаратiв йодиду калiю.

- опрацювати схеми видачi з урахуваItItям особливостей iнфраструктури
територiТ (безплатноТ видачi препаратiв KI спецiальними бригадами в пунктах
видачi; доставки до будинкiв, квартир; абоlта отримання препаратiв безплатно в

аптеках). Щодатком до плану захисту населення у випадку радiацiйноТ aBapii

розробити перелiк пунктiв видачi препаратiв KI.
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lнформаrriю гrро виконання заходiв стосовно прийнятих рiшень надати на
нашу адресу - mail: пеmrаdа post@cg.gov.ua

Головуrочий на засiданнi Федiр ВОВЧЕНКО

Аrrатолiй IВАIlИЦЬКИЙВ iдповiдал ьни й секретар


