
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО - ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 1

02 березня 2023 року м. Мена
Початок 10.00 год Менська міська рада, зала засідань

Головував:перший заступник міського голови, заступник голови міської 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Небера О.Л.

v
Присутні: Гаевой С.М., Карпенко О.П., Ілюшкіна Д.В., Белашко О.І., Білик 
В.А., Ємець Т.О., Кравцов В.М., Нерослик А.П., Прищепа В.В., Росомаха Н.В., 
Гольонко В.В., Солохненко С.В., Манжула О.В., Фурман А.В.

Запрошені:
Кордаш В.О. - начальник відділу цифрових трансформацій Менської міської 
ради;
Омельяненко О.В. - начальник 10 ДПРЧ (м. Мена) 2ДПРЗ ГУ ДСНС України 
у Чернігівській області;
Петрик Р.В. - головний інспектор Корюківського РВ ГУ ДСНС України у 
Чернігівській області;
Попок С.М. - староста Макошинського старостинського округу;
Стародуб О.М. - староста Лісківського старостинського округу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2023 рік.
Доповідач: Небера О.Л. - перший заступник Менського міського голови.

2. Про стан готовності до попередження та ліквідації можливих 
наслідків весняної повені, льодоходу та дощових паводків.

Доповідач: Омельяненко О.В. - начальник 10 ДПРЧ (м. Мена) 2 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України у Чернігівській області;

Співдоповідачі:
Карпенко О.П. - завідувач сектору фізичної культури і спорту Менської 

міської ради, в.о. завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту 
населення та роботи з правоохоронними органами Менської міської ради;

Попок С.М. - староста Макошинськогостаростинського округу;
Стародуб О.М. - староста Лісківського старостинського округу.
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3. Про можливість зняття обмежень на вуличне освітлення 
населених пунктів Менської міської територіальної громади та зняття 
обмежень зовнішньої реклами підприємствам, організаціям всіх форм 
власності на території Менської міської територіальної громади.

Доповідач: Карпенко О.П. - завідувач сектору фізичної культури і спорту 
Менської міської ради, в.о. завідувача сектору оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та роботи з правоохоронними органами Менської міської 
ради.

4. Про стан функціонування добровільного формування цивільного 
захисту Менської міської ради Чернігівської області.

Доповідач: Фурман А.В. - начальник ДФЦЗ Менської міської ради 
Чернігівської області.

5. Про проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 
населення по профілактиці пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі 
і травмування людей.

Доповідач: Петрик Р.В. - головний інспектор Корюківського РВ ГУ 
ДСНС України у Чернігівській області;

Співдоповідач: Фурман А.В. - директор КУ «Місцева пожежна охорона» 
Менської міської ради.

6. Про стан організації та функціонування пунктів незламності на 
території Менської міської територіальної громади.

Доповідач: Гаєвой С.М. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради;

Співдоповідач: Карпенко О.П. - завідувач сектору фізичної культури і 
спорту Менської міської ради, в.о. завідувача сектору оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та роботи з правоохоронними органами 
Менської міської ради.

7. Про стан забезпечення системами оповіщення цивільного 
населення у населених пунктах Менської міської територіальної громади.

Доповідач: Кордаш В.О - начальник відділу цифрових трансформацій 
Менської міської ради.

Співдоповідач: Небера О.Л. - перший заступник Менського міського 
голови.

8. Про посилення охорони об’єктів життєзабезпечення населення 
(газо-, водо-, теплопостачання) та інших об’єктів критичної 
інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування, 
які на даний час не охороняються.

Доповідач: Небера О.Л. - перший заступник Менського міського 
голови;

Співдоповідач: Нерослик А.П. - начальник фінансового управління 
Менської міської ради.
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Затвердження порядку денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»-15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

Головуючий ознайомив присутніх членів комісії і запрошених з новим 
складом згідно до рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання 
Менської міської ради від ЗО січня 2023 року «Про внесення змін до рішення 
«Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій» від 26 жовтня 2022 року №357» (додаток 1) та 
розпорядження міського голови від 31 січня 2023 року №25 «Про 
затвердження персонального складу міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» (додаток 2).

1. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2023 рік. 
СЛУХАЛИ:

Небера О.Л. проінформував присутніх про необхідність затвердити план 
роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на 2023 рік, ознайомив із пунктами плану та запитав чи 
є у присутніх пропозиції чи зауваження до нього.
ВИРІШИЛИ:

- Затвердити план роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій на 2023 рік (додаток 3).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

2. Про стан готовності до попередження та ліквідації можливих 
наслідків весняної повені, льодоходу та дощових паводків.
СЛУХАЛИ:

Омельяненко О.В доповів про стан готовності підрозділу 10 ДПРЧ 
(м.Мена) 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області до попередження 
та ліквідації підтоплень, про забезпечення необхідною техніком та 
рятувальними засобами, а саме 4 пожежні автомобіля, які мають можливість 
проводити відкачування води, 3 мотопомпи, рятувальний човен, 3 рятувальні 
жилети, рятувальне коло, проінформував, що на даний час викликів, 
пов’язаних із підтопленнями не надходило, зазначив, що механізм доставки 
продуктів та забезпечення всім необхідним до населених пунктів, які 
розташовані за р. Десна та в період повені опиняються відрізаними від інших 
населених пунктів, зі сторони Борзнянської міської територіальної громади 
налагоджений. Також запевнив, що на даний час ситуація контрольована.

Стародуб О.М. розповіла про труднощі з під’їзними шляхами до 
населених пунктів, про проведену роботу щодо підготовки до можливих 
підтоплень та труднощі, які виникають в населеному пункті Луки, який 
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опиняється майже на острові. А також підняла питання про забезпечення 
плавзасобами.

Попок С.М. звернула увагу на те, що рівень води на сьогоднішній день 
спадає, але значно збільшився рівень ґрунтових вод, здійснити вплив на який 
не є можливим, а також запевнила, що особливу увагу звернули на ті ділянки, 
які в минулому році опинилися затопленими та вжили усіх заходів для 
попередження затоплення.
ВИСТУПИЛИ:

Небера О.Л. підняв питання про профілактику поширення інфекцій, 
зокрема серед тварин в населених пунктів, що знаходяться за річкою Десна.

Белашко О.І. запевнив, що всі тварини, які є в населених пунктах, що 
розташовані за р. Десна, взяті на облік та отримали профілактичні щеплення 
проти всіх можливих захворювань.

Карпенко О.П. ознайомив присутніх із розробленим Планом заходів щодо 
підготовки до безпечного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 
весняний період 2023 року на території Менської міської територіальної 
громади.
ВИРІШИЛИ:

- Інформацію про стан готовності до попередження та ліквідації 
можливих наслідків весняної повені, льодоходу та дощових паводків прийняти 
до відома.

-Затвердити План заходів щодо підготовки до безпечного пропуску 
льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2023 року на 
території Менської міської територіальної громади (додаток 4).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

3. Про можливість зняття обмежень на вуличне освітлення 
населених пунктів Менської міської територіальної громади та зняття 
обмежень зовнішньої реклами підприємствам, організаціям всіх форм 
власності на території Менської міської територіальної громади. 
СЛУХАЛИ:

Карпенко О.П. проінформував присутніх, що відповідно до рішення ради 
оборони Чернігівської області від 27 лютого 2023 року (витяг з протоколу 
№1), органам місцевого самоврядування дозволено самостійно визначати 
режим вуличного освітлення. Таким чином, враховуючи, що рішенням міської 
комісії з питань ТЕБ та НС від 28 жовтня 2022 року (Протокол №1) було 
прийнято рішення про вимкнення вуличного освітлення, то рішення про його 
поновлення також повинно прийматися рішенням міської комісії з питань ТЕБ 
та НС.
ВИСТУПИЛИ:

Манжула О.В. доповів про те, що 01 березня 2023 року було увімкнуте 
вуличне освітлення в тестовому режимі у м. Мена з 18:00 до 23:00, а у 
сільських населених пунктах з 18:00 до 21:00. Також повідомив, що з 
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врахування збільшення світового дня, час увімкнення вуличного освітлення 
буде коригуватися.

Кравцов В.М. довів до відома, що споживання електроенергії, 
запропонованого режиму вуличного освітлення, перевищує встановлені та 
затверджені ліміти на вуличне освітлення.
ВИРІШИЛИ:

- Відмінити п. 4 Протоколу засідання міської комісії з питань ТЕБ та 
НС №1 від 28 жовтня 2022 року.

- Дозволити ввімкнення вуличного освітлення по всіх населених 
пунктах громади, окрім часу дії комендантської години, з урахування 
затверджених лімітів на електроспоживання.

- Режим роботи (ввімкнення-відключення) вуличного освітлення у 
темну пору доби доручити визначати КП «Менакомунпослуга» Менської 
міської ради своїм рішенням враховуючи потребу та тривалість світлового 
дня.

Рекомендувати КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради 
встановити в усіх населених пунктах громади режим роботи вуличного 
освітлення до 21:00.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

4. Про стан функціонування добровільного формування цивільного 
захисту Менської міської ради Чернігівської області.
СЛУХАЛИ:

Фурман А.В. доповів про функціонування добровільного формування 
цивільного захисту Менської міської ради Чернігівської області, його склад та 
проведену роботу у 2022 році.
ВИРІШИЛИ:

- Прийняти до відома звіт про стан функціонування формування 
цивільного захисту Менської міської ради Чернігівської області.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

5. Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення по профілактиці пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі 
і травмування людей.
СЛУХАЛИ:

Петрик Р.В. доповів про проведену роботу у 2022 році, запропонував 
розглянути можливість виділення коштів з місцевого бюджет для ремонту 
пічного опалення осіб, що опинилися в скрутних життєвих обставинах та 
малозабезпеченої частини населення, а також підняв питання щодо заборони 
спалювати суху траву, листя, сміття та іншу рослинність, крім випадків 
приготування їжі, порушення карається штрафом у розмірі від 3060 грн.
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ВИСТУПИЛИ:
Фурман А.В. доповів про проведену роботу у 2022 році, зазначив, що у 

зв’язку з військовим станом, кількість наочних інструктажів серед населення 
зменшилась задля забезпечення безпеки населення, що виникає при великому 
скупченні людей, натомість було роздано багато пам’яток про правила 
поводження з вогнем та інших друкованих матеріалів.

Нерослик А.П. проінформувала, що відповідно до бюджетного кодексу 
забезпечення цивільного захисту населення фінансується виключно з 
державного бюджету, окрім заходів захисту населення від надзвичайних 
ситуацій на території техногенного та природного характеру, які фінансуються 
з місцевого бюджету.

Небера О.Л. ознайомив присутніх з листом ГУ ДСНС України у 
Чернігівській області від 21.02.2023 щодо активізації інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед населення по профілактиці пожеж, 
надзвичайних подій, випадків загибелі і травмування людей на них.
ВИРІШИЛИ:

- Прийняти до відома звіти КП «Місцева пожежна охорона» Менської 
міської ради та Корюківського районного відділу ГУ ДСНС України в 
Чернігівській області про проведену роботу.

- Рекомендувати:
1. Закладам охорони здоров’я:
- залучити медичний персонал для проведення роз’яснювальної роботи 

під час медичного обслуговування населення, з попередження пожеж, 
надзвичайних подій, випадків загибелі і травмування людей на них, а також 
обладнання в кожному лікувальному закладі спеціальних куточків, стендів з 
профілактичними матеріалами наочної агітації щодо попередження таких 
випадків (упродовж березня-квітня 2023 року).

2. Закладам освіти:
організувати проведення в дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних закладах зустрічі з представниками Корюківського РВГУ ДСНС 
в Чернігівській області, КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської 
ради, тематичних батьківських зборів, конкурсів, вікторин з навчання дітей та 
учнівської молоді основам безпечної життєдіяльності, обладнання в кожному 
закладі стендів, куточків з рекомендаціями щодо дій в умовах виникнення 
пожеж, інших надзвичайних подій (упродовж березня-квітня 2023 року).

3. Закладам соціального захисту, ОСББ, що обслуговують житло:
- організувати та забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед 

різних верств населення, особливо осіб похилого віку, з інвалідністю, 
багатодітних та неблагонадійних родин (постійно).

4. Старостам відповідних старостинських округів:
- організувати проведення роз’яснювальних робіт серед населення по 

профілактиці пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі і травмування 
людей на них, облаштувати стенди з рекомендаціями щодо дій в умовах 
виникнення пожеж, інших надзвичайних подій (постійно).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-15,
«Проти» - 0,
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«Утримались» - 0.

6. Про стан організації та функціонування пунктів незламності на 
території Менської міської територіальної громади.

СЛУХАЛИ:
Гаєвой С.М. ознайомив з рішенням виконавчого комітету Менської 

міської ради від 27 лютого 2023 року №36 «Про організацію та 
функціонування пунктів незламності» (додаток 5), прийняте відповідно до 
доручення голови Корюківської РВА від 25 січня 2023 року №01-07/171, 
згідно якого визначено місця розгортання стаціонарних пунктів незламності, 
які будуть розгорнуті у разі порушення сталої роботи систем 
життєзабезпечення.
ВИСТУПИЛИ:

Петрик Р.В. підняв питання укомплектованості пунктів незламності 
відповідно до вимог.

Карпенко О.П доповів про те, що місця розташування пунктів 
незламності визначенні, але необхідності у розгортанні даних пунктів на 
даний час немає, а також, що облаштування пунктів незламності буде 
здійснюватися за рахунок грантових коштів, надання безповоротної 
фінансової та матеріальної допомоги та інших незаборонених законодавством 
джерел, та зазначив, що кошти з бюджету Менської міської ради наразі 
використовуватися не будуть.
ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома створення дев’яти пунктів незламності згідно 
рішенням виконавчого комітету Менської міської ради від 27 лютого 2023 
року №36 «Про організацію та функціонування пунктів незламності» 
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -14,
«Проти» - 1,
«Утримались» - 0.

7. Про стан забезпечення системами оповіщення цивільного 
населення у населених пунктах Менської міської територіальної громади. 
СЛУХАЛИ:

Кордаш В.О. доповів про стан забезпечення систем оповіщення 
цивільного населення на території Менської міської територіальної громади, а 
саме зазначив, що на початку військової агресії після проведення ремонтно- 
відновлювальних працювало 4 системи оповіщення (всі у м. Мена), за кошти 
місцевого бюджету було придбано ще 5 систем, 3 з яких змонтовані та 
працюють в населених пунктах Макошине, Бірківка та Киселівка, а 2 
комплекти ще потрібно змонтувати.
ВИСТУПИЛИ:

Небера О.Л. зауважив, що обов’язком органів місцевого самоврядування 
є забезпечення інформування населення про можливу загрозу, ознайомив 
присутніх з Програмою розвитку цивільного захисту Менської міської 
територіальної громади на 2022-2025 роки, відповідно до якої передбачається 
придбання систем оповіщення цивільного населення та вніс пропозицію 
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розглянути можливість встановлення системи оповіщення у населених 
пунктах с. Синявка та с. Дягова.
ВИРІШИЛИ:

- Погодити монтаж придбаних систем оповіщення в населених пунктах 
Синявка та Дягова.

- Зобов'язати Менську міську раду організувати роботу щодо 
забезпечення системами оповіщення цивільного населення громади до кінця 
2023 року по населеним пунктам:

- с. Блистова;
- с. Величківка;
- с. Волосківці;
- с. Городище;
- с. Данилівка;
- с. Садове;
- с. Куковичі;
- с. Ліски;
- с. Осьмаки;
- с. Покровське;
- с. Слобідка;
- с. Семенівка;
- с. Стольне;
- с. Ушня;
- с. Феськівка.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»-15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0.

8. Про посилення охорони об’єктів життєзабезпечення населення 
(газо-, водо-, теплопостачання) та інших об’єктів критичної 
інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування, 
які на даний час не охороняються.
СЛУХАЛИ:

Небера О.Л. зачитав листи Боярського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів щодо облаштування захисту від ураження 
технологічного обладнання газорозподільних станцій та включення даних 
об’єктів до маршрутів патрулювання органів Національної поліції та 
Корюківської районної державної адміністрації про посилення охорони 
об’єктів життєзабезпечення населення газо-, водо-, теплопостачання та інших 
об’єктів критичної інфраструктури, які на даний час не охороняються.
ВИСТУПИЛИ:

Гальонко В.В. повідомив, що забезпечення охорони об’єктів 
життєзабезпечення населення газо-, водо-, теплопостачання та інших об’єктів 
критичної інфраструктури можливе шляхом укладання договору з поліцією 
охорони.

Нерослик А.П. наголосила, що багато об’єктів життєзабезпечення 
населення газо-, водо-, теплопостачання та інших об’єктів критичної 
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інфраструктури є приватними підприємствами, а не бюджетними установами, 
та враховуючи незабезпеченість бюджету по захищеним статтям та 
обмеженість можливостей бюджету, на даний час немає можливості 
фінансувати приватні підприємства з місцевого бюджету.
ВИРІШИЛИ:

- На виконання листа начальника Корюківської РВА №01-18/284 від 
09.02.2023 року, з метою запобігання диверсіям, терористичним актам, 
недопущенні крадіжок, мародерства, псування та пошкодження майна на 
об’єктах, які забезпечують життєдіяльність населення рекомендувати 
керівникам об’єктів життєзабезпечення населення (газо-, водо-, 
теплопостачання), інших об’єктів критичної інфраструктури, органів 
державної влади та місцевого самоврядування, які на даний час не 
охороняються - забезпечити охорону органами поліції охорони на договірних 
засадах, за умови наявності відповідного ресурсу.

- Проінформувати Боярське лінійне виробниче управління магістральних 
газопроводів про те, що для здійснення обвалування територій технологічного 
обладнання ГРС Мена, ГРС Покровське, ГРС Волосківці по периметру, на 
даний час немає фінансової можливості.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» -15,
«Проти» - 0,
«Утримались» - 0. }

Дар’я ІЛЮШКІНА

Олег НЕБЕРАПерший заступник голови комісії

Секретар комісії


