
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про   реалізацію державної політики у сфері пожежної безпеки та екології 

ПАТ «Хмельницькобленерго»  у  1  півріччі 
  2016 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   
РОЗДІЛ 1 

 
Про виконання заходів пожежної та екологічної безпеки на об’єктах ПАТ 

«Хмельницькобленерго» за перший квартал 2016 року. 
                                                         
 
- стан виконання завдань і вирішення проблемних питань у сфері 

пожежної безпеки на об’єктах і територіях, що вирішувалися у 
звітному періоді. 

 
        По Товариству на протязі 3-х місяців 2016 року видано ряд наказів 
направлених на недопущення загрози життю і здоров’ю працівників 
Товариства внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
виникненням пожеж, а саме: № 997 від 03.12.2015 року “Про затвердження  
Плану основних організаційно — технічних заходів з пожежної безпеки на 
2016 рік, № 1013 від 09.12.2015 року « Про затвердження  Плану основних 
заходів з цивільного захисту на 2016 рік, № 3 від 09.01.2016 року «Про 
підсумки роботи з цивільного захисту по Товариству за 2015 рік та основні 
завдання на 2016 рік», № 25 від 12.01.2016 року « Про організацію виконання 
основних заходів з цивільного захисту у 2016 році, № 75 від 29.01.2016 року  
«Про призначення відповідальних за експлуатацію автономних систем 
пожежогасіння та створення комісії з прийняття їх в експлуатацію», № 160 від 
23.02.2016 року «Про організацію забезпечення належного санітарного 
порядку на території Товариства», № 209 від 12.03.2016 року «Щодо 
підготовки об’єктів Товариства до роботи у весняно – літній період 2016 
року», № 229 від 21.03.2016 року «Про введення ОМД з підготовки 
населення до дій у надзвичайних ситуаціях», № 325 від 22.04.2016 року «Про 
затвердження заходів з запобігання пожеж на ЗТП Товариства», №366 від 
29.04.2016 року «Про забезпечення надійної роботи електричних мереж в 
умовах високих температур та вжиття заходів із підготовки об’єктів 
Товариства до жнивної компанії 2016 року». 
         На виконання вимог статей 20 та 55 Кодексу цивільного захисту України 
з метою приведення у відповідність організаційно - штатної структури 
Товариства з 16.03.2016 року служба з питань цивільного захисту Товариства 
перейменована в службу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та 
екології Товариства та доукомплектована 3 посадами, а саме: заступником 
генерального директора з цивільного захисту, пожежною безпекою та 
екологією Товариства, начальником служби з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології Товариства та заступником  начальника служби 
з питань пожежної безпеки та екології. Розроблені та затверджені 
Положення про службу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та 



екології Товариства  01-11-П-01-2016 від 23.03.2016 та посадові інструкції її 
працівників. 
        Станом на 01.07.2016 року, служба з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології Товариства налічує 7 працівників. Крім того, у 
відокремлених структурних підрозділах Товариства нараховується 27 
посадових осіб, на яких наказом покладені  за суміщенням  функції контролю 
за станом цивільного та  протипожежного захисту.   
         Службою з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології 
Товариства, станом на 01.07.2016 року, відповідно до річного графіку 
здійснено 64 перевірки стану цивільного захисту, пожежної та екологічної 
безпеки. За результатами перевірки видані  приписи /звіти/, щодо усунення 
виявлених порушень та недоліків, які зареєстровані у відповідних журналах 
реєстрації. На основі виявлених порушень по Товариству розроблений та 
затверджений «План заходів щодо усунення недоліків з питань техногенної 
та пожежної безпеки в розрізі підвідомчих об’єктів Товариства на 2016 рік». 
Відповідно до строків визначених Планом вживаються заходи з усунення 
недоліків.  
        По Товариству проаналізовано стан протипожежного захисту 
підпорядкованих об’єктів, розроблено  та  затверджено   Комплексний план 
організаційно технічних заходів з  питань цивільного захисту, пожежної та 
техногенно - екологічної безпеки на 2016 рік та фінансовий  план реалізації 
цих заходів. Видане розпорядження від 15.06.2016 року №164 «Про 
планування робіт з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно-
екологічної безпеки на 2017 рік».  
       З метою істотного скорочення загальної кількості пожеж в області на 
енергооб’єктах керівництвом ПАТ «Хмельницькобленерго» спланований 
комплекс організаційних заходів протипожежного захисту, а саме :  
             - затверджено та запроваджено по усіх відокремлених підрозділах 
«План організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення 
протипожежного стану об'єктів Товариства у весняно-літній період 2016 року 
та осінньо-зимовий період 2016/2017 років»; 
         - у відповідності до планів робіт комісій на 2016 рік проведені засідання 
пожежно-технічних комісій та комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій на яких розглянуто питання стану 
підготовки підрозділів Товариства до весняно-літнього пожежонебезпечного 
періоду 2016 року”; 
       - складені та доведені до керівників всіх відокремлених підрозділів 
протоколи засідання пожежно-технічної комісії та комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 
       - по всіх підрозділах складені Акти готовності до експлуатації об’єктів у 
літній пожежонебезпечний період 2016 року. 
  



          Для організації залучення ЗМІ з метою інформування населення області 
щодо дотримання встановленого режиму землекористування в межах 
охоронних зон ПЛ по Товариству розроблений та затверджений 
«Комплексний план заходів щодо проведення серед працівників Товариства 
та населення області інформаційної – роз’яснювальної роботи з правил 
безпеки життєдіяльності, попередження пожеж та інших надзвичайних 
ситуацій, загибелі та травмування людей на них». Організовано 
роз’яснювальну роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій, із 
залученням  засобів масової інформації. В телепрограмі «Тиждень енерго» - 4 
рази на місяць та інформаційно — масовому виданні “Енергія” – щомісяця,  
випускається (друкується) стаття на протипожежну тематику та цивільний 
захист, з питань дотримання вимог чинного законодавства цивільного 
захисту, пожежної та техногенно екологічної  безпеки, виконання  річних 
планів підготовки об’єктів з ЦЗ. 

З метою забезпечення сталої роботи та недопущення можливих 
кризових ситуацій пов’язаних з виникненням пожеж, напередодні свят 
видаються накази «Про режим роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у вихідні 
та святкові дні» та складаються «Акти готовності підрозділів щодо 
забезпечення сталої роботи на вихідні та святкові дні».  
          Станом на 01.07.2016 року, вжито заходів з придбання та комплектації 
будівель та споруд підрозділів, транспортних засобів вогнегасниками та 
іншими первинними засобами пожежогасіння . Придбано та 
доукомплектовано відокремлені підрозділи Товариства первинними 
засобами пожежогасіння (вогнегасниками, пожежним інструментом та 
інвентарем) в кількості  236 штук. 
          У  27 підрозділах, усі вогнегасники, термін діагностування у яких 
вийшов, пройшли обслуговування на спеціалізованому підприємстві згідно 
укладеного договору з МАРКО ЛТД (договір  272 від 17.12.2015року) та готові 
до використання  за  призначенням. 
       Відповідно до ДСТУ 6309: 2007, у підрозділах оновлено знаки та написи з 
питань пожежної безпеки.  
       У першому півріччі, підрозділи Товариства, де були відсутні, забезпечені 
інформаційно – довідковими куточками з питань  цивільного захисту, 
пожежної та екологічної безпеки, у  кількості 18 штук. 
      Здійснений контроль щодо діяльності  пожежно-технічних комісій ВПТ. По 
підрозділах складені щоквартальні акти про здійснення пожежно - технічних 
обстежень та вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень. Розроблено 
та затверджено наказом по Товариству план роботи ПТК на 2016 рік. 
       Станом на 01.07.2016рік, на 7-ми об’єктах підпорядкованих Товариству 
(Хмельницький (3), Ярмолинецький (1), Волочиський РЕМ,(2) ЛОК (1),    
відремонтовані та встановлені нові сучасні сертифіковані системи 
протипожежного захисту.  



        Оповіщення персоналу про пожежу здійснюється  технічними засобами 
сповіщень. Перевірено технічний стан систем об’єктів Товариства 
підключених до пунктів цілодобового спостереження ТОВ «Пожежне 
спостереження».    
         Здійснені заходи щодо підтримання в готовності до застосування 
технічні засоби систем оповіщення органів управління цивільного захисту та 
персоналу Товариства. Проведено закупівлю 25 комплектів систем 
оповіщення,  налагоджено прямий зв’язок між диспетчерською службою 
Товариства та Кризовим центром ОДА і оперативно-координаційним 
центром ГУ ДСНС України у Хмельницькій області,  Додатково закуплено 
автоматичну систему оповіщення Alarm-DTR .                           
        Службою електролабораторних досліджень та  пожежної автоматики 
(СЕЛД та ПА Товариства) здійснені регламентні роботи з технічного 
обслуговування та планово-попереджувального ремонту автоматичних 
установок пожежної сигналізації ,  відповідно до плану-графіку на 2016  рік.  
         Монтаж, технічне обслуговування та планово попереджувальний ремонт  
АУПС виконується  відповідно до переоформленої  ліцензії серії АЕ № 522772 
від 13.10.2014 року, виданої ПАТ «Хмельницькобленерго» на необмежений 
термін, спеціально навченими працівниками з числа персоналу Товариства, 
які пройшли навчання і мають свідоцтва відповідного зразку щодо надання 
дозволу з виконання робіт.  
        У січні – березні 2016 року  на базі спеціалізованих навчальних закладів  
пройшли перепідготовку(підготовку) 28 керівників та виконавців робіт 
задіяних у виконанні робіт протипожежного призначення.  
        Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту 
виконані відповідно до план – графіків на 2016 рік.  
       У першому півріччі 2016 року, 20 об’єктів Товариства обладнані 
системами блискавкозахисту, вжиті відповідні заходи, щодо закінчення 
монтажу системам блискавкозахисту, передбачених планом на  2016 рік.  
          На виконання листа Міненерговугілля України, розпорядження голови 
Хмельницької облдержадміністрації «Про організацію робіт щодо підготовки 
населених пунктів області до весняно-літнього періоду 2016 року» 
керівництвом ПАТ «Хмельницькобленерго» з метою істотного скорочення 
загальної кількості пожеж в області спланований комплекс заходів 
протипожежного захисту:  
       Затверджено та запроваджено в усіх відокремлених підрозділах «План 
організаційних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану 
об'єктів Товариства». 
      Складений та доведений до керівників усіх відокремлених підрозділів 
протокол засідання пожежно-технічної комісії «Про підсумки роботи 
Товариства з питань пожежної безпеки за 2015 рік та завдання з виконання 
плану основних заходів пожежної безпеки на 2016 рік».  



      На засіданні постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій розглянуто питання “Про стан 
протипожежного водопостачання та підготовку підрозділів Товариства до 
весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2016 року ”. 
       З метою підготовки об’єктів Товариства до експлуатації у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2016 року проведено наступні заходи: 

 працівниками служби з питань цивільного захисту, пожежної безпеки  
та екології, спільно з членами пожежно-технічних комісій 
відокремлених підрозділів Товариства, здійснені обстеження 
протипожежного стану будинків та споруд ; 

 на об'єктах обладнано інформаційно - довідкові куточки з цивільного 
захисту та пожежної безпеки з наочною агітацією ; 

 наказами керівників призначені відповідальні особи за дотриманням 
протипожежного режиму, справності електромережі та 
електрообладнання, технологічного обладнання; 

 забезпечено перевірки систем зовнішнього та внутрішнього 
водопостачання; 

 в навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності області та навчально – курсовому комбінаті Товариства 
забезпечено навчання працівників правилам цивільного захисту, 
пожежної безпеки та проведено позапланові інструктажі працівникам 
підрозділів, задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою; 

 керівниками підрозділів Товариства проведені практичні 
відпрацювання оперативних планів пожежогасіння підрозділів та 
планів евакуації людей з приміщень та будівель на випадок пожежі ; 

 проведені заміри опору ізоляції силових та освітлювальних мереж 
будівель та споруд, приведені у справний стан електромережі та 
електрообладнання; 

  пожежні щити укомплектовані необхідним пожежним інвентарем та 
інструментом. 

 Окрім того, на виконання ст. 10, 20 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Указу Президента України від 06.08.98 № 855/98 
«Про День довкілля», виконання розпорядження голови Хмельницької 
облдержадміністрації «Про організацію робіт щодо підготовки 
населених пунктів області до весняно-літнього періоду 2016 року»,з 
метою підготовки об’єктів Товариства до весняно-літнього періоду 2016 
року та забезпечення належного санітарного порядку на територіях 
Товариства після зимового періоду, наказом №160 від 23.02.2016 року 
по Товариству запроваджено : 



 З 25 березня по 23 травня 2016 року Двомісячник благоустрою, на цей 
період оголошено кожну п’ятницю санітарним днем та  

Проведення Дня довкілля - 16 квітня 2016 року. 

По Товариству, на цей період, затверджені «Заходи щодо проведення 
робіт із благоустрою та Дня довкілля по ПАТ «Хмельницькобленерго», 
проведені заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього 
середовища, очищення територій та їх озеленення, поширення 
екологічних знань працівників Товариства. 
       
- відомості про обсяги та витрати на проведення робіт з благоустрою 

станом на 01.07.2016р. 

 

Чисельні показники № 
п/п 

Найменування показників Одиниця 
виміру 

план факт 

1 2 3 4 5 

1 Вартість виконаних робіт з благоустрою, всього тис. грн. 294,236 278,09 

2 Виконано робіт по ремонту доріг: 

 поточним ремонтом 
 капітальним ремонтом 

 

тис.м2 

 

1,031 

 

 

1,08 

 

3 Створено нових зелених насаджень га 1,129 1,12 

4 Розчищено від сміття територій тис.м2 118,726 122,606 

5 Висаджено зелених насаджень: 

 дерев 
 чагарників 
 кущів троянд 
 засіяно газонів 

 

од. 

 

од 

м2 

 

279 

23 

90 

7434 

 

226 

12 

122 

4889 

6 Відремонтовано будівель та пофарбовано 
елементів огорож 

од 4258 3352 



7 Ліквідовано звалищ од/м.3 8/146,7 10/162,9 

8 Розчищено територій  

вздовж  ПЛ 

ПС 

 

км 

м2 

 

536,6 

13,15 

 

629,45 

24,15 

 
Наказом №256 від 01.04.2016 року з метою формування екологічної 

свідомості персоналу та споживачів Товариства, популяризації інформації 
про турботливе ставлення Товариства до навколишнього середовища 
продовжено функціонування екологічного проекту «Збір батарейок». По 
Товариству вжито заходів з придбання контейнерів для збирання зіпсованих 
або відпрацьованих батарейок та забезпечення ними відокремлених 
підрозділів та сервісних центрів(пунктів).  Cтаном на 01.06.2016 року  зібрано 
та передано на утилізацію ТОВ «Екологічні ініціативи» 75,4 кг відпрацьованих 
батарейок. 
 
- Дані щодо виконання відповідних бюджетів у частині витрат на 
забезпечення пожежної безпеки на об’єктах і територіях, що 
вирішувалися у звітному періоді. 

 
№ п/п Найменування робіт , 

заходів 
Сума коштів витрачених на 
виконання заходів, грн 
 

     1.            Обладнання об’єктів системами 
протипожежного захисту (АУПС, АУПГ) 
Вивід сигналів на пульти спостереження  

199233,00 

     2. Придбання вогнегасників 53318,00 
     3. Технічне обслуговування вогнегасників 59900,00 
     4. Біотехнологічні роботи з ліквідації 

нафтових забруднень 
Укладено договір  з  ТОВ 

«Науково-виробничий 
центр інноваційних 

біотехнологій» на суму 
4940 тис. грн. 

     5. Випробування зовнішнього та 
внутрішнього протипожежного водогону 

  
21282,00 

     6. 
      

Обладнання інформаційних куточків з 
питань цивільного захисту, пожежної та 
екологічної безпеки 
 

35200,00 

     7. 
 

Просочування дерев’яних конструкцій  
будівель вогнезахисним розчином 

71000,00 



 
      

 

     8. 
 
 
 
 
 

Приведення силової та освітлювальних 
мереж до вимог ПУЕ. Проведення 
замірів опору ізоляції електромереж та 
електроустановок. 
 Приведення до вимог шляхів евакуації 

865197,00 
 
 
 

26000,00 

     9. Приведення до вимог Правил масло 
приймальних пристроїв, масло відводів, 
протипожежних ущільнень на П/СТ 

 8800,00 
 

    10. Поновлення знаків та написів пожежної 
безпеки. Виготовлення плакатів. 

16000,00 

11. 
 

11.1. 
11.2. 

Навчання працівників правилам 
пожежної безпеки та цивільного захисту:  
НМЦЦЗ та БЖД області 
НКК Товариства 

 
 

95141,00 
123840,00 

12. Висвітлення питань техногенно – 
екологічного характеру в ЗМІ: 
Пресс - служба Товариства 
ЗМІ області 

 
 
 

5700,00 
13. Встановлення камер спостереження 

задля попередження неправомірних дій, 
у тому числі дій пов’язаних з підпалами 

Укладено договір  на 
встановлення 

охоронного обладнання 
на 18 об’єктах на суму 

77760,00 грн. 
14. Моніторинг пультів спостереження за 

станом СПЗ  
 

68010,00 

15. Обладнання будівель блискавко 
захистом та їх ремонт 

172896,00 

16. 
 

Функціонування ДПД та їх страхування 
Обслуговування ДАРС. Ідентифікація 
ПНО. Розробка ПЛАС. 

58580,00 
18815,00 

17. Оцінка протипожежного стану об’єкту. 
Інспектування СПЗ 

31680,00 
43500,00 

18. Встановлення протипожежних дверей  5184,00 
19 Придбання пожежного інструменту 22811,00 
20 Придбання державних та галузевих НА 55214,00 
 21. Інші заходи з техногенної – екологічної 

безпеки (забезпечення функціонування 
СзПЦЗ, виконання програм охорони 

1312572,00 



довкілля,розробка ПКД на будівництво  
захисних споруд, встановлення систем 
оповіщення, обслуговування ДАРС та 
інші заходи цивільного захисту та 
екологічної безпеки) 

Всього по розділу 3 285 849,00 грн.  
 
Інформація щодо витрат на ремонт, модернізацію обладнання, які 
проводились з метою підвищення рівня пожежної безпеки.  
 
        На виконання п. 5.44 «Правил будови електроустановок. Пожежна 
безпека електроустановок» на виконання ремонтів основних засобів 
Товариства  витрачено біля 25355,73 тис. грн.  
Із них : 
Департаментом розподільчих мереж на ремонт електромереж  0,4-10кВ та 
Департаментом високовольтних електромереж на ремонт електромереж 35-
110 кВ витрачено  14030,2 тис. грн.  
По Товариству проведені профілактичні огляди і ППР електромереж, 
пристроїв блискавко захисту , відповідно до план – графіків на 2016 рік. 

 
- Дані щодо нормативно-правового регулювання (реалізація вимог 

пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних актах). 
 

         На реалізацію вимог нормативних актів по Товариству проведена робота 
з розроблення та затвердження по Товариству «Плану виконання робіт 
протипожежного призначення», «Заходів з  усунення недоліків на ПС 35-110 
кВ», «Плану заходів усунення недоліків правил пожежної безпеки в розрізі 
підвідомчих об’єктів», «Плану заходів з  усунення недоліків на ПС 0,4-10 кВ» . 
        На виконання ст.57 Кодексу цивільного захисту України для підготовки 
декларацій про початок експлуатації об’єктів нерухомості у першому півріччі  
2016 року на 12 об’єктах Товариства проведена робота з проведення 
обстеження та підготовки експертних висновків з оцінки протипожежного 
стану об’єкта.  
     

- Організація навчання працюючих діям під час пожежі  
      Підготовка керівного складу цивільного захисту Товариства та її органів 
управління проводиться на штабних об’єктових тренуваннях, комплексних 
об’єктових тренуваннях, в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД 
Хмельницької області .  
     З метою підвищення готовності органів та сил цивільного захисту 
Товариства до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного походження за звітний період 2016 року було проведено 15 



спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту та прийнято 
участь у 3 командно-штабних навчаннях. 
 На базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької 
області проведені навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту 
керівного складу відокремлених підрозділів Товариства.  До навчання було 
залучено 178 чол. 
У поточному році на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД 
Хмельницької області проведено навчання та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки керівників та спеціалістів Товариства обов’язки яких 
пов’язані із організацією та забезпеченням пожежної безпеки в підрозділах 
Товариства. До навчання залучалось 92 чол. 

 
         Окрім того, працівники Товариства, визначені Переліком посад, 
проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у 
відповідності до вимог « Положення про навчання, інструктажі та перевірку 
знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної - екологічної 
безпеки ПАТ «Хмельницькобленерго» розробленого та узгодженого з ДСНС 
України.  
       На базі НКК Товариства  (ліцензія навчально-учбового центру Серія АЕ 
№458089 строк дії 27.12.2013р.,-27.12.2016 рік та Декларація відповідності 
МТБ роботодавця з навчання з питань охорони праці працівників 
зареєстрована 13.05.2013 №0039/13) під час проведення спеціального 
навчання з питань охорони праці та підвищення кваліфікації  пройшли 
навчання за темою «Пожежна безпека» 173 посадових осіб Товариства.  
                При проведені  навчання  використовується навчально  – методична 
база, а  саме : 

- на базі НКК  - кабінет з ОП  та навчальний майданчик;  
- в ВПТ  куточки (класи) з ОП та навчальний майданчик. 
 Для відпрацювання тактичних прийомів локалізації й гасіння загорань із 
застосуванням первинних засобів пожежогасіння та ЗІЗ  по Товариству 
вжито заходів з приведення навчальних майданчиків  до  вимог 
рекомендацій з  їх облаштування.  

       В усіх підрозділах Товариства, розроблені та узгоджені, в установленому 
Інструкцією порядку з місцевими органами аварійно-рятувальних служб 
ДСНС України у Хмельницькій області, річні графіки і тематика 
протипожежних тренувань. 
       Спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту  з практичним 
відпрацюванням  організації та досягнення злагодженості в роботі керівного 
складу, формувань ЦЗ та ДПД на протязі 1 півріччя 2016 року проведено  в 
термін із запланованими на рік графіками. 
 

 



 
- Відомості про пожежі та їх наслідки 
 

         З метою уніфікації збору інформації про пожежі та їх наслідки щомісячно 
забезпечено збір від ВПТ та подання звіту «Про пожежі та їх наслідки» в 
Міненерговугілля України.  
         Для обліку та аналізу пожеж, які сталися на об’єктах Товариства 
заведений журнал первинного обліку  пожеж.   
         В Товаристві запроваджено постійний моніторинг з негайним 
інформуванням чергового сектору Міненерговугілля про випадки низових та 
верхових пожеж на енергооб’єктах Товариства. 
         У першому півріччі 2016 року на об’єктах Товариства  зареєстровано 
одну пожежу. Причиною пожежі став підпал у м. Хмельницькому закритої 
трансформаторної підстанції сторонніми особами. 
 

- Діяльність добровільної пожежної охорони 
 

         По відокремлених підрозділах Товариства створені  добровільні 
пожежні  дружини. 
       Чисельність об’єктових пожежних дружин в цілому по Товариству складає 
189 чоловік. Функціонування дружин здійснюється відповідно до Постанови 
КМУ від 17 липня 2013 р. № 564. 
 
        - організація й проведення навчань з питань пожежної безпеки ДПО 
      
      По Товариству розроблені та погоджені з територіальним органом ДСНС у 
Хмельницькій області  «Положення про добровільну пожежну охорону ПАТ 
«Хмельницькобленерго» та  Програма підготовки членів ДПД.  
      Службою з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології 
Товариства надано  методичну допомогу у діяльності створених по 
підрозділах такого роду громадських  формувань.  
      Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи ДПД на 
2016 рік. 
       Керівниками підрозділу, де створена ДПО, здійснені перевірки діяльності 
дружини з їх готовності до дій з ліквідації  пожеж із складанням акту 
перевірки. 
       Проведення тренувань особового складу дружин у першому кварталі 
2016 року оформлені карткою практичних відпрацювань навчання ДПД. 
      Обладнано куточок добровільної пожежної дружини на НКК Товариства. 
Аналогічна робота з оснащення відповідним майном, відповідно до табелю 
бойової обслуги, проводиться у відокремлених підрозділах Товариства. 



        У  1 півріччі  2016 року на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД 
Хмельницької області проведені навчання та перевірку знань у сфері 
цивільного захисту та пожежної безпеки керівному складу дружин 
відокремлених підрозділів Товариства.  До навчання було залучено 34 чол. 
 
     - інформація щодо фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення  ДПО  
     
       По Товариству виданий наказ №1659 «Про організацію роботи ДПД»          
пунктом 4, пунктом 5 та пунктом 6 якого передбачено - « Оплату праці членів 
добровільних пожежних дружин за час їхньої участі в ліквідації пожежі або 
наслідків аварій здійснювати з розрахунку середньомісячного заробітку за 
місцем  роботи, а матеріальне заохочення, у тому числі надання додаткових 
оплачуваних відпусток членів добровільної пожежної дружини, здійснювати 
у відповідності до Колективного договору по Товариству.  
        Обов’язкове особисте страхування  життя  членів  добровільної  
пожежної  дружини здійснено відповідно до Закону України «Про 
страхування».  
       Укладений договір обов’язкового особистого страхування членів 
добровільних пожежних дружин від 28 березня 2016 року № 0025.0000012 
терміном  дії  до 01 квітня 2017 року.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


