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: vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua
ПРОТОКОЛ № 3
позапланового термінового виїзного засідання комісії (хлораторна КП
«Водоканал м. Ужгорода» м. Ужгород, вулиця Новодоманинська, 27)
02.03. 2020 р.

м. Ужгород

Головував: заступник міського голови, перший заступник міського
голови комісії ТЕБ та НС Василь ГОМОНАЙ.
Присутні: члени комісії – 15 чол.
Запрошені: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслав Карташов.
СЛУХАЛИ: Інформацію директора КП «Водоканал м. Ужгорода»
Станіслава Карташова «Про ситуацію, що виникла на КП «Водоканал м.
Ужгорода» щодо виходу із ладу 4-х освітлювачів зваженого осаду, які
здійснюють попереднє очищення води від зважених частин, що може призвести
до погіршення у м. Ужгород якості питної води, пониження тиску у водогонах
тощо. Тобто з метою забезпечення безперебійної роботи підприємства,
необхідно встановленим чином провести термінову заміну освітлювачів,
виділення необхідних коштів.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення та відповідно до Положення про міську комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого
рішенням виконкому 11.12.2015 № 383, одним із завдань якої на території
м. Ужгород є визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що
виникають під час порушення умов належного функціонування об’єктів
інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах
національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту,
охорони здоров’я та навколишнього природного середовища,
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про «Про ситуацію, що виникла на КП «Водоканал
м. Ужгорода» щодо виходу із ладу 4-х освітлювачів зваженого осаду, які
здійснюють попереднє очищення води від зважених частин, прийняти до уваги.
2. Враховуючи вимоги статті 13 Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання», якими вказано, що повноваженнями органів місцевого
самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
є надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію

діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам
питного водопостачання та/або системам водовідведення:
2.1. Для недопущення виникнення надзвичайної ситуації (пункт 75 наказу
МВС України 06.08.2018 № 658 «Про затвердження класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій») у випадку припинення водопостачання більше 30
відсотків розрахункового обсягу водопостачання міста Ужгород через
пошкодження водопостачання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів
резервного фонду бюджету», напрямком та умовою використання коштів з
резервного фонду бюджету вважати здійснення заходів, пов'язаних із
запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, на основі прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою
недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та
природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків.
2.2. Головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділяються
кошти із резервного фонду бюджету у випадку виникнення надзвичайних подій
(надзвичайних ситуацій) для прийняття відповідних заходів по усуненню
недоліків, що можуть призвести до надзвичайної ситуації техногенного
характеру, визначити департамент міського господарства Ужгородської міської
ради.
2.3. Необхідний обсяг коштів, який пропонується надати із резервного
фонду міського бюджету становить 1600,0 тис. грн.
3. Департаменту міського господарства підготувати звернення та пакет
відповідних документів до виконавчого комітету Ужгородської міської ради для
винесення рішення щодо виділення із резервного фонду м. Ужгород коштів для
вжиття заходів, пов’язаних із запобіганням можливого виникнення надзвичайної
події (надзвичайної ситуації) техногенного характеру.
Термін: невідкладно
Заступник міського голови,
перший заступник голови
комісії ТЕБ та НС
Секретар

Василь ГОМОНАЙ
Ростислав ЧОПИК

