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ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
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П Р О Т О К О Л  № 5 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) в онлайн режимі 

 

15 лютого 2022 року                            м. Суми 

 

Головував:  перший заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС Бондаренко 

М.Є.  
 

Присутні:  члени комісії 
                  

Запрошені: заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  

органів ради Поляков С.В., керівники структурних підрозділів міської ради, 

медичних установ і закладів загальної середньої та дошкільної освіти. 
 

Порядок денний: 

 І. Про стан цивільного захисту закладів освіти та охорони здоров’я 

Сумської міської територіальної громади. 

ІІ. Постановка завдань щодо виконання плану основних заходів 

цивільного захисту на 2022 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Пак С.Я., заступник начальника Управління охорони здоров’я Сумської 

міської ради; 

Дрига Т.В., заступник   начальника   Управління   освіти   і   науки   

Сумської   міської   ради. 
         
ВИСТУПИЛИ: 

Бондаренко М.Є.,  в.о. міського голови з виконавчої роботи  

Поляков С.В., заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  

виконавчих органів ради  

Петров А.Є., начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

Заслухавши інформацію виступаючих про планові завдання, які на даний 

час стоять перед керівниками установ і закладів у питанні цивільного захисту, 

питання удосконалення методів взаємодії та відпрацювання алгоритму дій у 
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надзвичайній ситуації в закладах освіти, медицини та з іншими суб'єктами 

господарювання 

 

ВИРІШИЛИ: 

 
1. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської 

ради, Управлінню стратегічного розвитку міста Сумської міської ради, відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської 

міської ради розробити та виготовити інформаційні матеріали з питань дій 

населення у кризових ситуаціях.  

 
2. Управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради, Управлінню 

освіти і науки Сумської міської ради, спільно з відділом з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради із залученням 

фахівців Сумських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності розробити графіки та провести протягом лютого – березня 

2022 року практичні заняття з питань порядку дій персоналу при виникненні 

нештатної ситуації військового характеру та техногенних аварій, що можуть 

виникнути на території громади. 

 

3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Сумської міської ради надати до Управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради 

методичні рекомендації з організації цивільного захисту в медичних установах і 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти. 
 

 

 

Перший заступник голови комісії  

з  питань  ТЕБ   та  НС  Сумської   

міської територіальної громади                                                 М.Є. Бондаренко 

 

 

Заступник голови комісії з питань 

ТЕБ  та  НС  Сумської  міської 

територіальної громади                                                                А.Є. Петров 

                    

 


