
 

ПРОТОКОЛ № 9 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

м. Київ                                                                                          22 травня 2020 року 

 

Головував: Міністр розвитку громад та територій, перший заступника голови 

Державної комісії ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович 

Присутні: члени Державної комісії (за списком) 

 

  I. Про заходи щодо водозабезпечення населення та базових галузей 

України у літній період 2020 року 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення Державна комісія 

вирішила: 

1. Мінрегіону: 

розробити та подати Кабінетові Міністрів у встановленому порядку 

проект Закону України “Про водовідведення стічних вод”; 

Строк — до 1 жовтня 2020 року 

 

забезпечити підготовку та оприлюднення Національної доповіді про 

якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2019 рік; 

Строк — грудень 2020 року 
 

розробити та подати Кабінетові Міністрів у встановленому порядку 

проект Закону України “Про внесення зміни до Загальнодержавної цільової 

програми “Питна вода України” на 2011–2020 роки” щодо продовження дії 

Програми до 2025 року. 

Строк — до 1 жовтня 2020 року 
 

2. Мінфіну разом з Мінрегіоном під час підготовки проекту Закону 

України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2020 рік” передбачити видатки на виконання заходів 

Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України”. 

 

3. Мінекоенерго разом з Мінрегіоном, Держекоінспекцією, 

Держрибагентством, Держводагентством та іншими заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською 

держадміністраціями, органами місцевого самоврядування у межах компетенції 

забезпечити неухильне дотримання встановлених режимів роботи водосховищ і 

водогосподарських систем та вжити заходів для ощадливого та раціонального 

використання водних ресурсів. 
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4. Держводагентству: 

з метою безперебійного забезпечення населення централізованим питним 

водопостачанням здійснювати наповнення водосховищ до встановлених 

режимів відповідно до правил експлуатації роботи Дніпровського та 

Дністровського водосховищ;  

у разі погіршення гідрометеорологічної ситуації (подальше зниження 

водності, настання маловоддя) забезпечити проведення позачергових засідань 

відповідних міжвідомчих комісій та оперативно коригувати режими роботи 

водосховищ та водогосподарських систем з урахуванням прогнозу водності, а 

також у разі необхідності вжити заходів для обмеження прав водокористувачів 

або зміни умов водокористування відповідно до статті 45 Водного кодексу 

України. 

 

5. Суб’єктам державного моніторингу вод (Держводагентство, 

Держгеонадра, ДСНС) забезпечити моніторинг вод у місцях питних 

водозаборів та у разі погіршення ситуації інформувати органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування. 

Центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській 

держадміністраціям, органам місцевого самоврядування у межах компетенції 

забезпечити інформування водокористувачів та населення про якісний стан 

водних ресурсів у разі його різкого погіршення. 

 

6. Обласним та Київській міській держадміністраціям спільно з органами 

місцевого самоврядування: 

розробити технологічні схеми роботи водозабірних споруд питних 

водозаборів в умовах низької водності;  

передбачити в місцевих бюджетах кошти для забезпечення виконання 

регіональних та місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення 

якісною питною водою в достатній кількості; 

забезпечити доступ населення до якісної питної води, зокрема шляхом 

впровадження колективних станцій (установок) доочистки питної води на 

системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, у тому числі в сільських 

населених пунктах, та встановлення пунктів розливу питної води. 

Строк – постійно 
 

7. Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій облдержадміністраціям 

розробити техніко-економічні обґрунтування проектів з альтернативних джерел 

водопостачання населених пунктів Донецької області, зокрема м. Маріуполя, з 

метою визначення проекту, реалізація якого дозволить забезпечити надійне та 

належне водопостачання населених пунктів цих областей. 

 

8. Мінфіну опрацювати питання щодо виділення Держводагентству коштів 

для проведення водообміну в Краснопавлівському водосховищі у 2020 році для 

забезпечення сталого водопостачання м. Харкова. 
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9. Мінекоенерго разом з Держводагентством прискорити подання  до 

Кабінету Міністрів законопроекту щодо внесення змін до Загальнодержавної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року щодо продовження 

її дії до 2024 року. 

Строк – до 25 червня 2020 року 

 

Косенку С. В., Вержиховському О. М., інд. 82 (Старосольській С. П.),  

Ящук В. В. – відповідно до компетенції 

 

II. Про заходи з врегулювання проблеми щорічних масових пожеж, 

що виникають внаслідок самовільного випалювання  

рослинності або її залишків 

 

1. Мінекоенерго, Мінрегіону разом з Мінекономіки, Держлісагентством, 

ДАЗВ та ДСНС підготувати:  

зміни щодо приведення у відповідність із законодавством та 

удосконалення: 

- Правил пожежної безпеки в лісах України;              

- Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України; 

правила пожежної безпеки на територіях природно-заповідного фонду 

України відповідно до статті 16 Закону України “Про природно-заповідний 

фонд України” та встановлення адміністративної відповідальності за їх 

порушення. 

Строк – до 1 листопада 2020 року 

 

2. Мінекономіки разом з Мінекоенерго за участю Нацкомфінпослуг 

опрацювати питання впровадження системи обов’язкового страхування від 

пожеж на землях сільськогосподарського призначення та розглянути питання 

щодо можливості створення механізму відшкодування збитків до обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Строк – до 1 липня 2020 року 

 

Проаналізувати перелік необхідних знань для сільськогосподарських 

дорадчих служб та за необхідності включити питання альтернативних 

спаленню методів утилізації залишків рослинності. 

Строк – до 1 жовтня 2020 року 
 

3. Мінекономіки разом з Мінекоенерго, Держлісагентством та за участю   

Національної академії аграрних наук:  

підготувати аналіз основних типів залишків рослинності, причин їх 

спалювання та досвіду інших країн щодо їх альтернативної утилізації;  

підготувати методичні рекомендації щодо управління залишками 

рослинності; 
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подати пропозиції щодо можливих інструментів державної політики 

стимулювання технологій для утилізації залишків рослинності. 

Строк  – до 1 вересня 2020 року 

 

4. Держгеокадастру разом з Мінекоенерго, МВС, Держлісагентством та 

ДСНС розглянути питання щодо створення мап (бази даних) випадків 

спалювання залишків рослинності з прив’язкою до державного земельного 

кадастру (2015–2020 роки) для їх використання місцевими органами влади та 

Національною поліцією.  

Строк – до 1 вересня 2020 року 

 

5. Мінекоенерго  разом з Мінекономіки, МОН, Мінмолодьспортом, МВС, 

головами обласних, Київської міської держадміністрацій:  

забезпечити підготовку календарного плану проведення щорічної 

інформаційної роботи з посилення відповідальності за самовільне випалювання 

рослинності або її залишків та щодо можливих альтернативних способів 

утилізації залишків рослинності серед населення; 

Строк – до 1 вересня 2020 року 

 

проводити інформаційну роботу з посилення відповідальності за 

самовільне випалювання рослинності або її залишків та щодо можливих 

альтернативних способів утилізації залишків рослинності серед населення 

відповідно до календарного плану. 

Строк  – постійно 

 

6. Мінекоенерго разом з Мінекономіки, МВС, головами обласних, 

Київської міської держадміністрацій подати звіт Кабінетові Міністрів про 

проведену роботу із попередження самовільного випалювання рослинності або 

її залишків за попередній рік і план відповідної роботи на поточний рік, а також 

про динаміку кількості зафіксованих пожеж і обсяг ушкодженої території за 

різними категоріями земель порівняно з попередніми роками на рівні областей; 

приклади успішної реалізації проектів щодо впровадження альтернативних 

засобів утилізації залишків рослинності та причини труднощів у подоланні 

проблеми спалювання залишків рослинності.   

Строк – до 1 лютого 2021 року 

 

 

7. МЗС, МВС разом із ДСНС опрацювати питання щодо проведення із 

залученням міжнародних організацій аудиту Українського 

гідрометеорологічного центру ДСНС. 

Строк – до 29 червня 2021 року 

 

8. Мінекономіки, Мінфіну та Мінінфраструктури погодити у встановленому 

порядку розроблені ДСНС проект розпорядження Кабінету Міністрів “Про 

схвалення Стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на 
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період до 2030 року” та проект постанови Кабінету Міністрів “Про 

затвердження Концепції Державної цільової програми матеріально-технічного 

переоснащення національної гідрометеорологічної служби на  

2021 – 2023 роки”. 

Строк – до 29 червня 2021 року 

 

Вержиховському О. М., Косенку С. В., Пригунову П. Я., Коблошу В. В.,  

інд. 82 (Старосольській С. П.) – відповідно до компетенції 

 

III. Щодо використання лабораторій Держпродспоживслужби для 

проведення лабораторного тестування біоматеріалу на SARS-CoV-2 із 

використанням методу полімеразної ланцюгової реакції 

 

1. Погодитися з пропозицією МОЗ щодо використання лабораторій 

Держпродспоживслужби для проведення лабораторного тестування 

біоматеріалу на SARS-CoV-2 із використанням методу полімеразної 

ланцюгової реакції. 

 

2. Держпродспоживслужбі разом з МОЗ здійснити у тижневий строк 

необхідні організаційні заходи щодо залучення лабораторій, що відносяться до 

сфери управління Держпродспоживслужби, для проведення лабораторного 

тестування на SARS-CoV-2 із використанням методу полімеразної ланцюгової 

реакції. 

 

3. МОЗ здійснити в тижневий строк необхідні організаційні заходи щодо 

забезпечення транспортування з відповідним направленням відібраних зразків 

біоматеріалу для проведення лабораторного тестування на SARS-CoV-2 із 

використанням методу полімеразної ланцюгової реакції до лабораторій, 

визначених Держпродспоживслужбою (за потреби). 

 

4. Держпродспоживслужбі у разі надходження зразків біоматеріалу на 

дослідження до лабораторій дотримуватися вимог, затверджених наказом МОЗ 

від 28 березня 2020 р. № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим 

на коронавірусну хворобу (COVID-19)”. 

 

5. Державній установі “Центр громадського здоров’я МОЗ України” 

надавати у разі необхідності методологічну допомогу залученим для 

проведення лабораторного тестування на SARS-CоV-2 лабораторіям 

Держпродспоживслужби. 

 

6. Держпродспоживслужбі подати в триденний строк Кабінетові 

Міністрів перелік відомчих лабораторій, які можуть використовуватися для 

проведення лабораторного тестування на SARS-CoV-2 із використанням методу 

полімеразної ланцюгової реакції. 
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7. Мінекономіки разом з МОЗ, Мінфіном та Держпродспоживслужбою 

опрацювати питання щодо додаткових доплат працівникам 

Держпродспоживслужбі, які безпосередньо задіяні в проведенні лабораторного 

тестування на SARS-CoV-2 із використанням методу полімеразної ланцюгової 

реакції. 

 

Вержиховському О. М., Коблошу В. В. – відповідно до компетенції 

 

НЕМЧІНОВУ О. М. 

БОНДАРЕНКУ В. В. 

БАКАНОВУ І. Г. 

ДАНІЛОВУ О. М. 

 
 

ЯРЕМІ О. Й., ПОЛІЩУКУ В. П., ДЕХТЯРЕНКУ С. С., ФЕДОРЧУКУ В. Я. 

Вержиховському О. М., інд. 82 (Старосольській С. П.), Пригунову П. Я., 

Стадник Р. І., Коблошу В. В.) — відповідно до компетенції,  

Кутецькій В. М., Губанову О. І., Різаєву Е. А. 

 

 

 

Прем’єр-міністр України,  

голова Державної комісії                  Денис ШМИГАЛЬ 
 

 

 

Відповідальний секретар 

   Державної комісії            Денис РОЩИНСЬКИЙ 


