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КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 2
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
09 лютого 2021 року

м. Козятин

Головуючий: перший заступник голови комісії, заступник міського голови –
начальник управління житлово-комунального господарства Корнійчук А.О.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про ліквідацію наслідків стихійного лиха (сильних снігопадів та
ожеледиці).
(КОРНІЙЧУК А.О.)
Довів інформацію про складні погодні умови, сильний снігопад (приріст снігу
20-30 см), сильний вітер (15-20 м/с), який призводить до переметів на дорогах,
сильну ожеледицю на дорогах та пішохідних територіях. Для розчистки доріг від
снігу, посипання проїзних частин вулиць міста та тротуарів протиожеледною
сумішшю задіяно 5 одиниці техніки, 12 працівників КП «Чисте місто».
З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, забезпечення проїзду по дорогах
населених пунктів громади, забезпечення безпеки дорожнього руху, недопущення
травмування людей, аварій на дорогах, за результатами доповідей та обговорення:
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Перевести на посилений режим роботи оперативний штаб з питань вжиття
невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом осінньозимового періоду 2020-2021 років, комунальне підприємство «Чисте місто»,
комунальне підприємство «Управляюча компанія».
Термін виконання: з 08.02.2021
2. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Корнійчук
А.О.), комунальному підприємству «Чисте місто» (Погорелюк А.М.) організувати
та забезпечити:
- необхідну кількість техніки та працівників для забезпечення розчистки доріг
територіальної громади;
- проведення в необхідній кількості оброблення дорожнього покриття
протиожеледними і фрикційними матеріалами вулиць та тротуарів, насамперед
автобусних маршрутів, під’їздів до залізничних переїздів, перехресть, поворотів.
Термін виконання: невідкладно.
3. Козятинському відділенню поліції ГУНП України у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) забезпечити:

з

- направлення мобільних оперативних груп на проблемні ділянки автодоріг
для оцінки обстановки, інформування комунальних служб та координації робіт;
- дотримання власниками транспорту вимог щодо необхідності використання
відповідних шин у зимовий період;
- своєчасне обмеження руху автомобільного транспорту на проблемних
ділянках доріг;
- посилення взаємодії та координації дій із управління потоками транспорту та
їх організованого пропуску під час обробки доріг, не допущення скупчення
транспортних засобів на проїзних частинах та узбіччях доріг;
- інформування водіїв та пішоходів щодо утримання від поїздок та виходу на
вулиці через гучномовні пристрої патрульних автомобілів.
Термін виконання: невідкладно.
4. Козятинському районному сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області
(Світлишин Д.В.) забезпечити:
- готовність техніки підвищеної прохідності для можливого використання в
якості тягачів при ускладненні обстановки на дорогах;
- у випадку утворення заторів та аварій транспортних засобів забезпечити
проведення аварійно-рятувальних робіт з метою надання допомоги учасникам
дорожнього руху.
Термін виконання: невідкладно.
5. Власникам торгівельних закладів, керівникам підприємств, установ,
організацій, головам ОСББ, власникам
приватних будинків забезпечити
розчистку від снігу та посипання протиожеледними і фрикційними матеріалами
(сіллю та піском) прилеглої до об’єктів території, сходів.
Термін виконання: невідкладно.
6. Виконавчому комітету міської ради відповідно до заходів Комплексної
програми захисту населення і території Козятинської міської територіальної
громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2021-2025 роки, затвердженої рішенням 3 сесії 8 скликання 21 сесії 7 скликання
від 24.12.2020 № 64-VIII, забезпечити фінансування виконаних робіт з ліквідації
наслідків стихійного лиха.
Термін виконання: до 10.02.2021
9. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської
ради (Янковчук Н.А.) забезпечити доведення рішення комісії до населення,
поширення його у засобах масової інформації та через мережу Інтернет.

Перший заступник голови комісії

Секретар комісії

А.Корнійчук

Г.Липовецький

