
 

 

 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 виконавчий комітет  

КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ  ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ТА НАДЗВИЧАЙНИХ  

СИТУАЦІЙ 

 

  

П Р О Т О К О Л №3 

засідання комісії Бердичівської  міської територіальної громади  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

                                                                      від  11.02.2021 р. 

 

           Головував: міський голова, голова комісії Орлюк С.В. 

           Присутні: Азізов А.Ч., Благодир О.О., Рябушко В.М., Шевчук І.В., Подойніцина  В.В., 

Повійчук О.М., Омельянчук Н.П., Геденач О.Г., Адаменко В.В., Бедрань Л.М., Бородій В.Є., 

Бабікова Л.М., Биков В.М., Запаринюк О.І., Строкатюк О.В., Анучін К.І., Сирота О.К., 

Кучевський А.С., Котик П.В., Мартищенко С.М., Пінчук Д.О., Кухарук Р.Ф., Філюк П.Ф., 

Мельник О.П., Белінська Г.М., Зозуля П.В. 

           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із застосуванням 

електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

            Про заходи органів місцевого самоврядування щодо мінімізації наслідків 

ускладнення погодних умов на території Бердичівської міської територіальної громади. 
             

           На виконання протокольного Рішення позачергового засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.02.2021 року № 4 

«Про заходи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо мінімізації 

наслідків ускладнення погодних умов»,  та інформації Укргідрометцентру щодо ускладнення 

погодних умов на території Житомирської області, а саме: 11 лютого значний сніг, мокрий 

сніг, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, 12 лютого хуртовини, снігові намети, 

утворення снігового покрову, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий), 

приріст снігу 10-20 см., зниження температури вночі до 9-16 градусів, враховуючи, що такі 

погодні умови призведуть до перебоїв електропостачання окремих населених пунктів, 

порушення, а на окремих ділянках припинення руху автотранспорту, з              
метою  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій, мінімізації  їх  наслідків та 

оперативного  реагування на них, на період ускладнення погодних умов та забезпечення 

захисту населення та території Бердичівської  міської територіальної громади, з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення, комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

        ВИРІШИЛА: 
         

        1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 

"Про  затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", виконання 

протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 10.02.2021 року № 4 "Про заходи органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо мінімізації наслідків ускладнення погодних умов"  

 



 

 

перевести ланку Бердичівської міської територіальної громади, територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту в режим ПІДВИЩЕННОЇ ГОТОВНОСТІ.  

       2. Керівникам підприємств, організацій, установ в повному обсязі виконати заходи 

ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ в терміни, які визначені Календарним планом здійснення 

основних заходів цивільного захисту, розділом ПІДВИЩЕНА. 

       3. Для своєчасного реагування органів управління та сил підприємств, установ та 

організацій щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  природного  характеру, 

забезпечення захисту населення та територій Бердичівської міської територіальної громади, 

ліквідації наслідків негоди 11-12 лютого 2021 року, створити оперативний штаб з ліквідації 

наслідків негоди (в складі, що додається). 

        4. Обов’язки  щодо забезпечення  цілодобового управління та координації дій на 

випадок можливих ускладнень погодних умов, покласти на оперативний штаб з ліквідації 

наслідків негоди та призначити керівником ліквідації наслідків негоди заступника 

Бердичівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника 

голови комісії Бердичівської міської територіальної громади  з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олену БЛАГОДИР. 

       5.   Керівнику ліквідації наслідків негоди (О. БЛАГОДИР) забезпечити контроль: 

        5.1. Утримання у постійної готовності та вчасне залучення снігоприбиральної техніки,  

пересувних електростанцій, мобільних пунктів обігріву підприємств, установ, організацій,  

своєчасного реагування, із залученням необхідних сил та засобів для запобігання та 

ліквідації снігових заметів на автошляхах Бердичівської міської територіальної громади, 

ліквідації аварій у системах життєзабезпечення  міста, відновлення  енергопостачання  

об’єктів  у разі виникнення аварійних ситуацій. 

        5.2. Цілодобового моніторингу негативного впливу погодних умов на функціонування  

об'єктів енергетики, зв'язку, медичних закладів, транспортної інфраструктури та систем 

життєзабезпечення населення. 

       5.3. Готовності автономних джерел енергоживлення на соціально-значимих об'єктах, 

лікарняних закладах. 

       5.4.  Нормального функціонування закладів освіти  та  у разі ускладнення  погодних умов 

прийняття рішення щодо тимчасового призупинення навчального процесу. 

       5.5. Функціонування визначених пунктів обігріву. (Контроль начальник управління 

праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради Н.ОМЕЛЬЯНЧУК, начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради В.ОСТАПЮК). 

       5. Директору МКП «Бердичівкомунсервіс» (О.ВАЛЕНЯ) у взаємодії з Бердичівським 

районним ВП ГУНП України  в Житомирській області (за згодою) (О.МЕЛЬНИЧУК),  

забезпечити чітку координацію дій з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій 

на автошляхах Бердичівської міської територіальної громади під час ліквідації негоди. 

      6. Відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету Бердичівської міської ради (В. 

РЯБУШКО) забезпечити взаємодію  установ, організацій та підприємств міста, що 

залучаються до ліквідації наслідків негоди (прибирання снігу),  на випадок погіршення 

погодних умов 11-12.02.2021 року  на автомобільних дорогах Бердичівської міської 

територіальної громади. 

      7.  Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради (В.ПОДОЙНІЦИНА) разом з МКП «Бердичівкомунсервіс» (М.ВАЛЕНЯ) 

забезпечити контроль за прибиранням снігу на автошляхах міста та своєчасне інформування 

оперативного штабу щодо вжиття заходів реагування для ліквідації наслідків негоди.   

      8.  Бердичівському МРВ ДСНС України у Житомирській області (за згодою)  

(І.ШЕВЧУК) організувати взаємодію з МКП «Бердичівкомунсервіс» (О.ВАЛЕНЯ) по 

залученню автомобільної техніки для запобігання наслідків або подолання наслідків негоди. 

      9. Бердичівському МРВ ДСНС України у Житомирській області (за згодою)  (І.ШЕВЧУК)  

розгорнути пункт обігріву на території КНП «Бердичівська міська лікарня»  за адресою: 

вул.Здоровя, 1. 

      

      

 



 

 

 

     10. Рекомендувати керівникам Бердичівського РЕМ  АТ «Житомиробленерго» 

(В.КРИЛИК) (за згодою), Бердичівського відділення АТ «Житомиргаз» (В.МОСІЙЧУК) (за 

згодою), «Бердичівтеплоенерго» (А.КУЧЕВСЬКИЙ), «Бердичівкомунсервіс» (О.ВАЛЕНЯ), 

«Бердичівводоканал» (К.АНУЧІН), ПП «Житлоремекс2» (Г.БЕЛІНСЬКА),                              

ВЖРЕП №7 (Г.ХАНІНА), головам ОСББ  забезпечити готовність аварійно-відновлювальних 

бригад (груп) до оперативного реагування на ймовірні надзвичайні ситуації при виникненні 

аварій на системах газо-, тепло-, водо-, електропостачання. 

     11. Доповіді про виникнення аварій та подій надавати через службу інформації та надання 

допомоги населенню за тел. 15-05. 

     12. Начальнику відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради (М.МАЮ) оприлюднити на сайті Бердичівської міської ради рішення комісії з 

питань ТЕБ та НС.       

     13. Контроль за виконанням протокольного рішення у покласти на заступників 

Бердичівського міського голови за розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова, голова комісії                                                                          Сергій ОРЛЮК                                

 

Перший заступник Бердичівського міського голови,  

перший заступник голови комісії                                                                      Артем АЗІЗОВ 

 

Відповідальний секретар комісії                                                                        Петро ЗОЗУЛЯ 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                 

 

 
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         Додаток 

                                                                           до Протоколу  

                                                                                           від 11.02. 2021 року №3  

 

СКЛАД 

оперативного штабу ліквідації наслідків негоди 11-12 лютого 2021 року Бердичівської 

міської територіальної громади 

  

 

БЛАГОДИР 

Олена  Олексіївна                      

 

заступник Бердичівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

керівник штабу 

 

 

ПОДОЙНІЦИНА 

Валентина Вікторівна 

 

 

- начальник відділу житлового господарства 

управління житлово комунального -

господарства виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради, заступник 

керівника оперативного штабу 

                         

Члени оперативного штабу: 
 

 

 

РЯБУШКО  

Віктор Миколайович 

 

 

 

 

- начальник відділу з питань НС та ЦЗН 

виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради   

         

 

  

 

 

ВАЛЕНЯ   

Олександр Михайлович 

 

 

- директор МКП   «Бердичівкомунсервіс»  

 

АНУЧІН                                                       

Константин Іванович                                        

       

 

КУЧЕВСЬКИЙ 

Андрій Степанович  

 

 

-      директор МКП   «Бердичіводоканал» 

 

 

 

  - директор КП «Бердичівтеплоенерго» 

                     

 

  

 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії                                                            Петро ЗОЗУЛЯ 

 

                                                                                                                                                         

 


