
       18 червня в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації під керівництвом  

першого заступника голови адміністрації Бойченка Олега Климентійовича було проведено 

засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Оболонського 

району, на якому було розглянуто чотири важливих питання: 

        1. «Про заходи щодо підготовки до літнього сезону зон відпочинку біля води та 

недопущення загибелі людей на воді, вжиття організаційних та профілактичних заходів із 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення в Оболонському 

районі у 2015 році.»  

        2. «Про забезпечення населення і працівників формувань та спеціальних служб цивільного 

захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 

дозиметричного та хімічного контролю.» 

        3. «Про виконання протокольних доручень комісії ТЕБ та НС Оболонської районної в місті 

Києві  державної адміністрації.» 

        Додаткове питання: «Стан та законність побудови малих архітектурних форм   та будівель 

на території селища Дніпровської водопровідної станції  та питання руху великого вантажного 

автотранспорту через селище.» 

        На засідання були запрошені керівники підприємств та установ Оболонського району, 

керівники органів самоорганізації населення, а також працівники Оболонського районного 

управління ДСНС України у місті Києві та представник комунального підприємства по охороні, 

утриманню та експлуатації земель водного фонду м.Києва „Плесо” 

     Перший заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

Бойченко О. К. довів до присутніх важливість та актуальність питань наданих до розгляду 

комісії.   

        По першому питанню доповів Бурлака В.П. – головний спеціаліст відділу з питань НС 

Оболонської РДА. Його доповідь доповнили Кондратенко Л.С. – начальник спеціальної 

аварійно-рятувальної водолазної служби комунального підприємства по охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного фонду м.Києва „Плесо”, Болдирєв П.В – начальник відділу 

управління організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту в 

Оболонському  районі ГУ ДСНС  України в м. Києві, Головко В.Ц. – в.о. начальника відділу 

контролю за благоустроєм району Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації, 

Дерев’янко Дмитро Яковлевич - начальник Оболонського відділу Оболонського міжрайонного 

управління Головного управління Держсанепідемстанції м. Києва.  

 

       По другому питанню доповів Кірнос О.С. - головний фахівець відділу реагування на 

надзвичайні ситуації Оболонського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві.  

       По третьому питанню доповів Добрачев Станіслав Геннадійович – секретар комісії, 

головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

                             


