КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 28
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуації
30 листопада 2021 року

м. Козятин

Головуючий: голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова
Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку),
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про вжиття додаткових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, що склалася у зв’язку з відсутністю теплопостачання соціальним
закладам міста Козятина на початку опалювального сезону.
СЛУХАЛИ:
заступника міського голови - начальника управління житлово-комунального
господарства міської ради Андрія КОРНІЙЧУКА;
Доповів, що для виконання рішень міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протоколи від 15.10.2021 №23 та
від 05.11.2021 №26) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення
теплопостачанням соціальних закладів міста Козятина необхідно невідкладно
здійснити закупівлі котельного обладнання.
Розглянувши звернення комунального підприємства «Чисте місто» від
29.11.2021 №1015, з метою недопущення зупинки роботи котелень №2 (вул.
Незалежності, 31а), №4 (вул. Сковороди, 2), №7 (вул. Незалежності, 75), №9 (вул.
Г. Майдану, 6-б), №10 (вул. Г. Майдану, 16-а), №15 (вул. Дружби, 59-а смт.
Залізничне), за результатами доповіді та з урахуванням обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:
1. Комунальному підприємству «Чисте місто» (Малярчук Р.О.) вжити заходів
щодо заміни котельного обладнання, застосовуючи норми абзацу 1 частини 3
пункту 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (виникнення
особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником
строків для проведення тендера)».
Термін виконання: невідкладно.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
– начальника управління житлово-комунального господарства міської ради
Корнійчука А.О.
ІІ. Про готовність спеціалізованих служб цивільного захисту до
ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими
погодними умовами протягом зимового періоду 2021-2022 років
СЛУХАЛИ:
начальника відділу з питань ЦЗ та МР Липовецького Г.І.;
З метою забезпечення готовності до реагування на надзвичайні ситуації
осінньо-зимового періоду, уточнення завдання спеціалізованим службам ЦЗ щодо
організації заходів з протидії загрозам та реагування на надзвичайні ситуації,
пов’язані з порушенням транспортного сполучення на автошляхах та вулицях
населених пунктів громади, аваріями на об’єктах забезпечення життєдіяльності
населення та соціально-побутової сфери, запобігання загибелі і травмування
людей унаслідок обмороження та переохолодження, за результатами доповіді і з
урахуванням обговорення,
Комісія ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити склад оперативного штабу з питань вжиття невідкладних
заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом осінньо-зимового
періоду 2021-2022 років (далі - Оперативний штаб) у складі згідно з додатком 1.
2.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.), КП «Чисте місто» (Маларчук Р.О.) у взаємодії з відділенням
поліції №2 (Андрущак Р.Л.), 11 Державною пожежно-рятувальною частиною
(Швець В.В.) та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»
(Горобчук В.Ю.) організувати та в межах компетенції забезпечити:
1) необхідну кількість техніки для забезпечення проїзду на дорогах
загального користування та вулицях населених пунктів територіальної громади;
2) своєчасне проведення профілактичного оброблення дорожнього покриття
протиожеледними і фрикційними матеріалами та снігоочищення доріг,
насамперед автобусних маршрутів, крутих спусків і підйомів, поворотів та інших
аварійно-небезпечних місць, під’їздів до залізничних переїздів;
3) дотримання власниками великовантажного транспорту вимог щодо
необхідності використання відповідних шин у зимовий період;
4) своєчасне обмеження руху автомобільного транспорту для попередження
виникнення заторів;
5) готовність техніки підвищеної прохідності для можливого використання в
якості тягачів при ускладненні обстановки на дорогах;
6) у випадку утворення заторів транспортних засобів забезпечити проведення
аварійно-рятувальних робіт з метою надання допомоги учасникам дорожнього
руху;
Термін виконання: невідкладно.
3.
Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту громади

організувати та в межах компетенції забезпечити:
1) готовність органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного
захисту до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації та події на
об’єктах житлово-комунального господарства, транспорту та об’єктах
життєзабезпечення. Особливу увагу звернути на готовність до дій снігоочисної
техніки, наявність запасів паливно-мастильних матеріалів для неї та матеріальних
засобів для відновлення ліній електропередач і зв’язку;
2) цілодобову роботу оперативних штабів та їх взаємодію з метою постійного
відстеження обстановки, попередження та ліквідації наслідків можливих
надзвичайних ситуацій, подій та інших ускладнень;
3) цілодобовий моніторинг можливого впливу несприятливих погодних умов
на функціонування потенційно-небезпечних об’єктів, об’єктів енергетики,
зв’язку, транспортної інфраструктури та систем життєзабезпечення населення,
закладів освіти та охорони здоров’я. Особливу увагу звернути на недопущення
виїзду з населених пунктів в складних погодних умовах пасажирських автобусів і
вантажного транспорту, який може стати причиною утворення заторів на дорогах;
4) цілодобову роботу пунктів обігріву для населення, яке не має постійного
місця проживання.
Термін виконання: при ускладненні погодних умов невідкладно.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
– начальника управління житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.).

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС
(протокол від 30.11.2021 р. № 28)
СКЛАД
оперативного штабу з питань вжиття невідкладних заходів
у разі виникнення надзвичайних ситуацій
протягом осінньо-зимового періоду 2021-2022 років
Корнійчук А.О.

– заступник міського голови, начальник управління
житлово-комунального господарства міської ради, керівник
штабу;
Вовкодав І.В.
– заступник начальника управління житлово-комунального
господарства міської ради, заступник керівника штабу;
Липовецький Г.І. – начальник відділу з питань цивільного захисту та
мобілізаційної роботи міської ради;
Забазнова О. А. – начальник відділу з питань охорони здоров’я управління
соціальної політики міської ради
Малярчук Р.О.
Андрущак Р.Л.
Швець В.В.
Горобчук В.Ю.

– ТВО директора комунального підприємства «Чисте місто»;
– начальник відділення поліції №2 Хмільницького РВП
ГУНП у Вінницькій області (за згодою);
– начальник 11 ДПРЧ 7 ДРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій
області (за згодою).;
– директор ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у
Вінницькій області»;

Козак В.В.

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

Бойко С.Л.

- заступник начальника ВП «Київська дирекція філії «Центр
БМРЕБС» АТ «Укрзалізниця» (за згодою);

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

Секретар комісії

Георгій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

