
ЗАТВЕРДЖУЮ  
В.о. сільського голови  
    
                           Максим СЧАСТЛИВИЙ  
14 вересня  2021 року   
 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 17 
позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Гірської сільської ради  

 
 

с. Гора          14 вересня 2021 року 
 
 
Головував:  Счастливий М.А.     заступник сільського голови з питань діяльності   
                                                            виконавчих органів   
Присутні: члени комісії та запрошені (за списком). 
 

Порядок денний: 
1. Про стан поводження з небезпечними відходами, у тому числі 

непридатними до використання та забороненими до застосування хімічними 
засобами захисту рослин. 

 
2. Про стан готовності органів місцевого самоврядування до дій в умовах 

виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури, у 
тому числі забезпечення сталої роботи транспортної інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу. 

 
3. Про стан готовності місцевих  органів місцевого самоврядування до дій в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забезпеченням 
теплопостачання споживачам, під час проведення опалювального сезону 
2021/2022 року. 

 
4. Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про стан поводження з небезпечними відходами, у тому числі 

непридатними до використання та забороненими до застосування хімічними 
засобами захисту рослин. 

 
ДОПОВІДАЧІ: 

          Коссаковська Аліна Сергіївна – в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. 
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          ВИРІШИЛИ: 

1.1. Інформацію доповідача взяти до відома.  
Виконавчим органам Гірської  
сільської ради 
  

1.2. Забезпечити в установленому порядку заходів із збирання та знешкодження 
непридатних до використання та заборонених пестицидів, що зберігаються на  
територіях відповідно до завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і 
оборони України від 19 березня 2021 р. “Про заходи щодо підвищення рівня хімічної 
безпеки на території України”, уведеним в дію Указом Президента України від 19 
березня 2021 р. № 104/2021. 

 
Термін: постійно 

 
СЛУХАЛИ:  2. Про стан готовності органів місцевого самоврядування до 

дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної 
інфраструктури, у тому числі забезпечення сталої роботи транспортної 
інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу 

 
ДОПОВІДАЧІ: 

          Коссаковська Аліна Сергіївна – в.о. начальника управління житлово-
комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: 
2.1. Інформацію доповідача взяти до відома.  

Виконавчим органам Гірської  
сільської ради 
 

2.2.Організувати в межах компетенції: 
- постійний моніторинг ситуації по всій об’єднаній громаді  і оперативне 

реагування на виявлені загрози; 
- утримання в готовності сил і засобів підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, що залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних 
подій; 

- створення необхідного резерву матеріально-технічних засобів та утримання їх 
у готовності до використання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 
        2.3.Забезпечити відповідно до компетенції виконання заходів до: 

-    реагування на надзвичайні ситуації, характерні для осінньо-зимового періоду, 
зокрема порушення транспортного сполучення на автомобільних дорогах та вулично-
дорожній мережі, аварій на об’єктах забезпечення життєдіяльності населення та 
соціально-побутової сфери і знеструмлення населених пунктів; 

- інформування населення про загрозу та настання несприятливих 
гідрометеорологічних явищ; 
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- підвищення рівня протипожежного стану об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціально-побутової сфери; 
- попередження загибелі і травмування людей внаслідок обмороження та 

переохолодження. 
Термін: постійно  

2.4. Відповідно до компетенції: 
- для своєчасної підготовки дорожнього господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 року здійснити заходи  щодо заготівлі піска для створення 
запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально-мастильних матеріалів для 
боротьби із можливими сніговими заметами; 

-  визначити обсяги та створити матеріальні резерви, у тому числі пально-
мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних 
ситуацій; 

- забезпечити готовність аварійно-відновлювальних бригад до реагування на 
можливі аварії та надзвичайні ситуації на об’єктах критичної інфраструктури; 

- забезпечити готовність автономних джерел енергозабезпечення. 
 

Термін: до початку осінньо-зимового 
періоду 2021/2022 року 

 
2.5. Розглянути питання щодо виділення коштів, які ціленаправлено будуть 

спрямовані на забезпечення фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. 
 

Термін: постійно 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про стан готовності  органів місцевого самоврядування до 
дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забезпеченням 
теплопостачання споживачам, під час проведення опалювального сезону 
2021/2022 року 

ДОПОВІДАЧ: 
Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Гірської сільської 
ради. 

 
ВИРІШИЛИ: 
3.1. Інформацію доповідача взяти до відома.  
 

Управлінню гуманітарного розвитку 
 

3.3.Забезпечити проведення заходів з пропаганди правил безпечного 
користування газом у побуті. 

Термін: вересень-жовтень 2021 року 
 
Виконавчим органам Гірської  
сільської ради 
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3.5. Відповідно до компетенції: 
- уточнити мінімально необхідні потреби електроенергії для забезпечення роботи 

котелень від пересувних автономних електростанцій на випадок їх знеструмлення; 
- розробити (уточнити) схеми підключення автономних електростанцій; 
- створити резервні джерела електроживлення (дизель-генератори, відомчі 

електростанції) котелень та забезпечити оперативне їх залучення у разі відключення 
електропостачання; 

- для попередження переохолоджень людей визначити наявні існуючі будівлі та 
приміщення у них для використання під стаціонарні пункти обігріву, передбачити 
насамперед наявні стаціонарні приміщення, що забезпечені теплом; 

- інформацію про визначені пункти обігріву, їх адресу поширювати через місцеві 
засоби масової інформації, розміщати на ринках, у громадському транспорті, інших 
місцях масового скупчення людей; 

- у пунктах обігріву забезпечити наявність гарячих напоїв, продуктів харчування, 
чергування працівників соціальних служб, волонтерів та забезпечити дотримання 
громадського порядку. 

Термін: постійно 
 

       3.6. В межах компетенцій: 
- завершити підготовку підпорядкованих органів управління і сил цивільного 

захисту до реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, пов’язані із 
забезпеченням теплопостачання споживачами під час проведення опалювального 
сезону; 

- уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації територіальних підсистем 
єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок, до яких включити сили і 
засоби установ, підприємств та організацій усіх форм власності; 

- відпрацювати по всіх населених пунктах списки людей похилого віку, осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних верств населення з метою надання їм 
першочергової допомоги при аваріях в системах централізованого теплопостачання; 

- організувати інформування населення щодо дотримання правил пожежної 
безпеки, зокрема безпечного користування електрообігрівальними приладами, газовим 
та пічним обладнанням; 

- організувати комісійні перевірки всіх  будинків (пансіонатів) для людей 
похилого віку, інших соціально незахищених верств населення незалежно від форм 
власності на предмет готовності безпечного функціонування в осінньо-зимовий період. 

 
Термін: до 30 листопада 2021 року  
  

 
СЛУХАЛИ: 4. Щодо поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
ДОПОВІДАЧ: 

Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Гірської сільської 
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ради. 

 
ВИРІШИЛИ: 
4.1. Інформацію доповідача взяти до відома.  

Виконавчим органам Гірської  
сільської ради 
 

4.2. Вжити заходів щодо активізації  інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення через засоби масової інформації, соціальні мережі з приводу важливості 
дотримання протиепідемічних заходів із запобігання поширенню коронавірусної 
інфекції, у тому числі  проведення кампанії з вакцинації від COVID-19 та інформувати  
департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації 

 
Термін: постійно 

 
 

Голова комісії                                                      Максим СЧАСТЛИВИЙ  
 
Секретар комісії                                                 Людмила БОНЮК 
 


