
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Сільський голова  

    

                           Роман ДМИТРІВ  

24 листопада  2022 року   
 
 

П Р О Т О К О Л   № 19 
позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

виконавчого комітету Гірської сільської ради  

 

 

с. Гора          24 листопада 2022 року 

 

 

Головував:  Дмитрів Роман Миколайович голова Гірської сільської ради. 

                                                             

Присутні:     члени комісії та запрошені (за списком). 
 

 
 

 
Порядок денний:  

 

1. Про виконання заходів, пов’язаних з виникнення надзвичайної ситуації 
техногенного характеру, яка виникла унаслідок аварії в електричних мережах 23 
листопада 2022 року, та ліквідацію її наслідків. 

 2.Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання заходів, пов’язаних з виникнення надзвичайної 
ситуації техногенного характеру, яка виникла унаслідок аварії в електричних 
мережах 23 листопада 2022 року, та ліквідацію її наслідків. 

 

 

 
ДОПОВІДАЧІ:  
 
 Счастливий Максим Анатолійович - заступник сільського голови з питань      

 діяльності виконавчих органів. 

 Жила Вячеслав Олександрович – начальник управління житлово-комунального   

 господарства та капітального будівництва. 

 Плахотнюк Ольга Михайлівна – начальник управління гуманітарного розвитку 
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       У результаті аварії в електричних мережах, що спричинило зупинку 

електроенергетичних станцій в опалювальний період внаслідок аварії на основному 

устаткуванні протягом 8 годин, та привело до повного або часткового припинення 

функціонування об’єктів господарювання, і в першу чергу – об’єктів 

життєзабезпечення населення, медичних установ, організацій, підприємств, закладів 

освіти, торгівлі. 

 

 На час проведення засідання комісії проведено першочергові заходи щодо   

ліквідації наслідків аварії у Гірській сільській  територіальній громаді, а саме 

розгортання пунктів обігріву, підключення джерел безперебійного електроживлення 

в котельнях та стаціонарних пунктах обігріву. 

  

Заслухавши доповідачів,  з урахуванням наданої інформації за результатами 

обговорення питання порядку денного, комісія ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію доповідачів прийняти до відома. 

 

2. Ситуацію, яка виникла 24 листопада 2022 року на території Гірської 

територіальної громади і спричинила значне погіршення стану сталого 

функціонування об’єктів господарювання, і в першу чергу – об’єктів 

життєзабезпечення населення, у відповідності з Класифікатором надзвичайних 

ситуацій ДК 019:2010, керуючись Порядком класифікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, Наказом МВС України від 

06.08.2018  № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних 

ситуацій», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.08.2018 за №969/32421, 

класифікувати як надзвичайну ситуації техногенного характеру місцевого 

рівня,  за кодом: 
10760  «НС унаслідок аварії в електричних мережах», яка відбувалася 23 листопада 
2022 року. 
 

3. Комунальному підприємству «Горянин» : 

3.1. Для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури передати паливо  

виконавчого комітету Гірської сільської ради – в КП «Горянин», у зв’язку з 

незавершеною процедурою закупівлі палива КП «Горянин» Гірської сільської ради. 

3.2. Організувати виконання заходів та робіт, спрямованих на відновлення та 

збереження сталого функціонування об’єктів господарювання, і в першу чергу – 

об’єктів життєзабезпечення населення територіальної громади. 

                                                                                                   

 

 Термін: Невідкладно 

 

4. Управлінню гуманітарного розвитку : 
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4.1.Зобов’язати заклади освіти, які призначенні як Пункти незламності завести 

журнали «Обліку роботи електрогенератора» за формою згідно додатку 1 і «Журнал 

відвідування Пунктів незламності» за формою згідно додатку 2. 

4.2. Передати у спільне використання КП «Горянин» дизельний генератор   AKSA 

APD 35A для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання та 

водовідведення в Гірській сільській територіальній громаді на період аварійних 

відключень електроенергії. 

 

                                                                                                  Термін: Невідкладно 
 

 
 

 

 
 
 

  Голова комісії                                                          Максим СЧАСТЛИВИЙ 

 
 

  Секретар комісії                                                          Людмила БОНЮК 

 


