УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00
E-mail: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua
ПРОТОКОЛ № 3
позапланового виїзного засідання місцевої комісії
25.01.2021 р.

м. Ужгород

Головував:
заступник міського голови, перший заступник голови
місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Юрій РАХІВСЬКИЙ.
Присутні: члени комісії – 24 чол.
ЗАПРОШЕНІ: Депутат міської ради Ігор ЧОРНІЙ, член виконкому
Родіон КІШТУЛИНЕЦЬ.
СЛУХАЛИ: Заступника міського голови, першого заступника місцевої
комісії з питань ТЕБ та НС Юрія РАХІВСЬКОГО про ситуацію щодо
підтоплення дворових домогосподарств у місті Ужгород по вулицях
Учительській, Канальній та Оноківській.
Шляхом огляду на місці події встановлено, що дворові господарства
підтоплені поверхневими стоками, відведення яких здійснюється канавами
відкритого типу, що створює передумови до надзвичайної події.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення та відповідно до Положення про місцеву комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого
рішенням виконкому 11.12.2015 № 383, одним із завдань якої на території міста
Ужгород є вжиття заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя, комісія вирішила ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про можливе порушення життєдіяльності громадських
споруд та будинків, прийняти до уваги.
2. Відповідно Правил благоустрою міста, затверджених рішенням IV сесії
Ужгородської міської ради V скликання 26 грудня 2006 № 136 зобов’язати
власників та користувачів земельних ділянок забезпечити прибирання сміття,
чагарників та інших відходів (намулу) з водовідвідних канав у межах вказаних
ділянок. Провести перевірку стану присадибних кюветів, малих водотоків,
вжити додаткових заходів щодо їх очистки від побутового сміття, чагарників і
залишок деревини з метою запобігання підтоплення домогосподарств у т.ч.
поверхневими внутрішніми стоками. Контроль за виконанням покласти на
Управління муніципальної варти.

3. Басейновому управлінню водного господарства річки Тиса,
ужгородському міжрайонному управлінню водного господарства надати для
ознайомлення технічну документацію щодо водовідвідних канав та пропозиції
щодо покращення відведення стічних вод в зазначеному районі міста.
4. Департаменту міського господарства і управлінню капітального
будівництва підготувати подання щодо можливості фінансування невідкладних
(першочергових) робіт з метою попередження виникнення надзвичайної
ситуації (події).
5. Ужгородському міськрайонному відділу УДСНС України у
Закарпатській області провести роз’яснювальну роботу із мешканцями, на
території яких проходить водовідведення у зазначеному районі міста щодо
необхідності проведення постійної перевірки стану присадибних кюветів, малих
водотоків, вжиття додаткових заходів щодо їх очистки для попередження
можливих підтоплень.
Термін: невідкладно
Заступник міського голови,
перший заступник голови
комісії з питань ТЕБ та НС

Юрій РАХІВСЬКИЙ

Секретар

Ростислав ЧОПИК

