КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 19
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуації
08 вересня 2021 року
м. Козятин
Головуючий: перший заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС, заступник
міського голови - начальник управління житлово-комунального господарства
Корнійчук А.О.
Присутні: члени комісії (згідно списку),
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про затвердження Комплексного плану організаційних і практичних
заходів Козятинської міської територіальної громади, направлених на
забезпечення техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період
2021-2022 років
(ЛИПОВЕЦЬКИЙ Г.І.)
За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення
Комісія ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Комплексний план організаційних і практичних заходів
Козятинської міської територіальної громади, направлених на забезпечення
техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
(додається).
2. Керівникам підприємств, установ та організацій:
2.1.Організувати комісійні перевірки протипожежного стану та техногенної
безпеки підвідомчих об’єктів та об’єктів з масовим перебуванням людей. Вжити
невідкладних заходів по усуненню виявлених недоліків.
Термін виконання: вересень-жовтень
2.2. Вжити додаткових заходів щодо посилення профілактичної та
роз’яснювальної роботи серед населення з питань пожежної безпеки, при цьому
особливу увагу приділити питанням безпечної експлуатації електроприладів,
газового обладнання, систем опалення та порядку дій при виникненні
надзвичайних ситуацій і пожеж. Заходи проводити у тісній взаємодії з
працівниками соціальної сфери, спеціалістами газового господарства та
енергопостачальних організацій.

Термін виконання: вересень та постійно
2.3. Протягом осінньо-зимового періоду проводити заходи щодо
недопущення травмування людей, у тому числі зняття бурульок, снігу та
обледеніння з дахів житлових багатоповерхових будинків, адміністративних
будівель, в першу чергу в місцях масового скупчення людей, біля дитячих
майданчиків.
2.4. На засіданнях об’єктових комісій з питань надзвичайних ситуацій
розглянути питання про підготовку об’єктів до безперебійної роботи в умовах
осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.
Термін виконання: до 15 жовтня
3. Керівникам КП «Чисте місто», ВП «Київське територіальне управління
філії «Центр БМРЕБС» АТ «Укрзалізниця», Козятинської дільниці
Хмільницького відділення ПАТ «Вінницягаз», Козятинській дільниці СО
«Хмільницькі електричні мережі» АТ «Вінобленерго» забезпечити виконання
Регламенту інформаційної взаємодії щодо негайного повідомлення міської ради
про аварійне відключення електроенергії, природного газу, послуг
водопостачання, водовідведення, теплопостачання в місті.
Термін виконання: постійно
4. Контроль за виконанням рішення з І-го питання покласти на заступника
міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства
Корнійчука А.О.
ІІ. Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
(КОРНІЙЧУК А.О., МАРЧЕНКО К.В.)
За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Керівникам підприємств, установ та організацій:
1.1. Перевірити та відремонтувати теплогенеруючі установки, печі та інші
опалювальні прилади перед початком опалювального сезону. Здійснювати
контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасним ремонтом.
Визначити режим, час та тривалість топлення печей.
Термін виконання: протягом опалювального періоду
1.2. Забезпечити своєчасність розрахунків за отримані теплоносії та належне
проходження опалювального сезону об’єктів соціальної сфери, установ,
підприємств, організацій.
Термін виконання: протягом опалювального періоду
2. Керівникам теплопостачальних компаній забезпечити всебічну
підготовку до опалювального сезону теплового обладнання в котельнях та
теплопунктах, його надійну роботу та надання якісного теплопостачання
об’єктам соціальної сфери. Про проведені заходи інформацію надати комісії з
питань ТЕБ та НС.
Термін виконання: до 15 жовтня

3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.) здійснити контроль за станом готовності систем опалювання
споживачів, які підключені до централізованого теплопостачання міста.
Термін виконання: до 15 жовтня
4. Контроль за виконанням рішення з ІІ-го питання покласти на заступника
міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства
Корнійчука А.О.
ІІІ. Про затвердження складу оперативної групи для забезпечення
оперативного реагування на надзвичайні ситуації
на об’єктах
інфраструктури територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022
років.
(ЛИПОВЕЦЬКИЙ Г.І.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія ВИРІШИЛА:
1.Затвердити склад оперативної групи для забезпечення оперативного
реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
(додається).
2. Затвердити Перелік транспорту та засобів оперативної групи реагування
на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (додається).
3. Установити, що оперативна група реагування у випадку загрози або
виникненні надзвичайної ситуації, здійснює чергування в цілодобовому режимі.
4. Керівникам суб’єктів господарювання забезпечити, при необхідності,
виділення спеціальної техніки для роботи мобільної групи реагування на
надзвичайні ситуації.
5. Контроль за виконанням рішення з ІІІ-го питання покласти
на
заступника міського голови, начальника управління житлово-комунального
господарства Корнійчука А.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні міської комісії з питань
ТЕБ та НС (протокол від 08.09.2021 № 19)
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
організаційних і практичних заходів Козятинської міської територіальної громади, направлених на забезпечення
техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
№
Заходи
Відповідальні за виконання
з/п
1. Проаналізувати НС техногенного та природного характеру, які Начальник відділу з питань ЦЗ та
мали місце в минулі осінньо-зимові періоди, визначити об’єкти МР міської ради, керівники об’єктів
життєзабезпечення, які можуть зазнати негативного впливу від господарської діяльності (ОГД)
НС, забезпечити готовність служб до ліквідації наслідків НС.
2.
3.

4.

5.

Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації, порядок
взаємодії на випадок несприятливих погодних умов, а також
регламент інформування у разі виникнення НС.
Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків НС та
оперативні
групи
для
безпосереднього
керівництва
рятувальними та іншими невідкладними роботами, організувати
у разі необхідності цілодобове чергування відповідальних
працівників.
Забезпечити підготовку та утримання в постійній готовності
дорожньої і спеціальної техніки, автономних джерел
електропостачання, обладнання та інвентарю до дій в умовах
сильних морозів, снігопадів, ожеледиці.
Забезпечити безпеку руху автомобільного транспорту у разі
сильних снігопадів, налипання мокрого снігу, снігових заметів,
хуртовин, ожеледиці та повені .

Терміни
виконання
До 30.09

Начальник відділу з питань ЦЗ та
До 30.09
МР міської ради, начальники служб
ЦЗ, керівники ОГД
Міський голова, заступник міського При загрозі
голови, начальники служб ЦЗ, виникнення
керівники ОГД
надзвичайни
х ситуацій
КП «Чисте місто»,
Козятинська дільниця електричних
мереж, ДМД №322/7 ПАТ
«Укртелеком», керівники ОГД
УЖКГ, Козятинське відділення
поліції, КП «Чисте місто»

Постійно

Постійно

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Забезпечити
накопичення
в
необхідних
обсягах
протиожеледних матеріалів.
Забезпечити приведення в належний технічний стан об’єктів і
мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, вчасно реагувати
на усунення аварій в системах зовнішнього освітлення.
Забезпечити безперервну подачу електроенергії, природного
газу, води на котельні, теплопункти, житлові будинки, об’єкти
соціальної сфери, а також негайне реагування щодо усунення
аварійних ситуацій в системах.

УЖКГ, КП «Чисте місто»

До 15.11

УЖКГ

До 15.11

Козятинська дільниця електричних
Протягом
мереж, Козятинська дільниця
опалювально
газового господарства,
го сезону
ВП «Київське ТУ філії
«ЦБМРЕБС»
Забезпечити підготовку до опалювального сезону теплового УЖКГ
До 15.10
обладнання на котельнях та теплопунктах, його надійну роботу
протягом
та надання якісного теплопостачання об’єктам соціальної
опалюв.
сфери.
сезону
Забезпечити постійну готовність до застосування системи ДМД №322/7 ПАТ «Укртелеком»
Постійно
оповіщення.
Провести аналіз виконання протипожежних заходів на об'єктах Відділ ЗЗ ПНС ГУДСНС,
До 30.09
із масовим перебуванням людей. Вжити заходів щодо управління освіти, управління соц.
впровадження вимог пожежної безпеки для захисту цих політики, відділ культури
об'єктів.
Забезпечити
проведення
широкої
інформаційно- Відділ внутрішньої політики, УЖКГ,
Постійно
роз’яснювальної роботи серед мешканців міста, працівників управління освіти, управління
підприємств,
установ,
організацій
щодо
економного соціальної політики, відділ
використання енергоносіїв, недопущення перевантаження культури, Козятинська дільниця
електричних систем, що призводить до їх аварійного електричних мереж, Козятинська
відключення та проведення заходів енергозбереження.
дільниця газового господарства,
керівники ОГД, ЗМІ
Організувати інформування населення про основні причини Відділ з питань внутр. політики,
1 раз на
виникнення НС, через засоби масової інформації
відділ ЗЗ ПНС ГУДСНС, відділ з
тиждень
питань ЦЗ, ЗМІ

14. Організувати постійне транслювання текстів роз'яснень, Відділ ЗЗ ПНС ГУДСНС, відділ з
застережень, звернень, оголошень, прогнозів погоди через ЗМІ. питань ЦЗ, відділ внутр. політики,
радіо «Погляд», ЗМІ

1 раз на
тиждень

15. З метою недопущення нещасних випадків на водоймищах
регулярно надавати населенню через засоби масової інформації
об'єктивний аналіз льодової обстановки на водоймищах міста в
зимовий період.
16. Забезпечити своєчасність розрахунків за отримані теплоносії
суб’єктів господарської діяльності комунальної власності та
соціальної сфери, установ, підприємств, організацій.

Відділ ЗЗ ПНС ГУДСНС, відділ з
питань ЦЗ, відділ з питань внутр.
політики, ЗМІ

Протягом
зимового
періоду

Фінансове управління, управління
освіти, управління соціальної
політики, відділ культури,
КП«Чисте місто»
Начальник відділу з питань ЦЗ та
МР міської ради, начальники служб
ЦЗ, керівники ОГД
Відділ ЗЗ ПНС ГУДСНС, УЖКГ,
керівники підприємств ЖКГ

Постійно

УЖКГ, управління освіти,
управління соціальної політики,
відділ культури, Козятинська
дільниця електричних мереж,
Козятинська дільниця газового
господарства, КП«Чисте місто»

До 15.10

17

Провести штабне тренування органів управління міської ланки
обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду.
18. Перевірити
стан
готовності
житлово-комунального
господарства, служб автомобільних доріг та енергетики до
роботи в зимовий період 2021-2022 років, а також стан
цивільного захисту на підприємствах ЖКГ.
19. Про виконання заходів із підготовки до експлуатації у осінньозимовий період 2021-2022 року об’єктів житлово-комунального
господарства, електро- та газозабезпечення, забезпечення руху
на автомобільних шляхах проінформувати комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Секретар комісії

Г.Липовецький

12.10
До 15.10

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 08.09.2021 № 19)

СКЛАД
оперативної групи для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні
ситуації в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
Корнійчук А.О.

– заступник міського голови, начальник управління житловокомунального господарства міської ради, керівник групи;

Швець В.В.

- начальник ДРПЧ – 11 м. Козятина (за згодою);

Липовецький Г.І. -

начальник відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної
роботи міської ради;

Козак В.В.

- старший майстер Козятинської дільниці структурної одиниці
«Хмільницькі електричні мережі» АТ «Вінницяобленерго» (за
згодою);

Бойко С.Л.

- заступник начальника ВП «Київське територіальне управління
філії «Центр БМРЕБС» АТ «Укрзалізниця» (за згодою);

Кашперовецький О.В. - фахівець з адміністративної діяльності Козятинської
дільниці Хмільницького відділу газового господарства АТ
«Вінницягаз» (за згодою);
Юхимець С.О.

- директор КП «Чисте місто»

Забазнова О. А. – начальник відділу з питань охорони здоров’я управління
соціальної політики міської ради

Секретар комісії

Г. Липовецький

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 08.09.2021 № 19)

ПЕРЕЛІК
транспорту та засобів оперативної групи реагування на надзвичайні ситуації в
осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

1. Пожежний автомобіль
- 1 один. – ДПРЧ-11
2. Аварійно-рятувальні автомобілі - 1 один. – ДПРЧ-11
3. Автокран
- 1 один - СО «Козятинські ЕМ»
4. Екскаватор
- 1 один - КП «Чисте місто»
5. Санітарний автомобіль
- 1 один - Козятинське відділення ЕМД
6. Пересувна електростанція
- 1 один - ДПРЧ-11

Секретар комісії

Г. Липовецький

