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П Р О Т О К О Л  № 31 

 
планового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через Інтернет 

 

 

20.11.2020 р.                                         м. Ужгород                                  

 

          Головував:   начальник відділу цивільного захисту населення, заступник  

голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  Сергій ДМИТРІЄВ. 

          Присутні:  члени комісії - 23 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслав  

КАРТАШОВ, заступник начальника ДПРЗ-1 УДСНС України у Закарпатській 

області Олександра ЛАВРЕНКО. 

 

          ПИТАННЯ:  

 

         1. Забезпечення реалізації вимог з питань техногенної та пожежної безпеки 

на території міста у рамках виконання підпункту 2 пункту 1 розпорядження 

міського голови 09.01.2020 № 8 «Про заходи щодо забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки на території міста»,  Плану заходів щодо покращення стану 

протипожежного водопостачання м. Ужгорода на 2019-2020 роки» (лист    ДПРЗ-

1 УДСНС України у Закарпатській області 27.10.2020 № 01/627). 

         2. Затвердження плану дій  місцевої комісії з питань  ТЕБ та НС, міських 

установ, підприємств та організацій по забезпеченню безаварійного пропуску 

льодоходу, повені і паводків у 2021 році. 

         3. Визначення місць для розгортання тимчасових пунктів обігріву у місті 

Ужгород. 

         4. Виконання заходів відповідно до рішення Колегії ДСНС України 

20.10.2020 № 8 (лист Ужгородського МРВ УДСНС України у Закарпатській 

області 12.11.2020 № 34/1671). 

         СЛУХАЛИ: І. Директора КП «Водоканал міста Ужгорода» Станіслава 

КАРТАШОВА, який повідомив інформацію щодо загальної кількості пожежних 

гідрантів у місті Ужгород, які перебувають на балансі КП «Водоканал м. 

Ужгорода»;  кількість (із них) несправних пожежних гідрантів; результати 

роботи у рамках плану заходів щодо покращення стану протипожежного 

водопостачання м. Ужгород на 2019-2020 роки; проблемні питання тощо.  



       Начальника Ужгородського міськрайвідділу Управління ДСНС у 

Закарпатській області Віталія ІЛЬНИЦЬКОГО,    заступника начальника ДПРЗ-

1 УДСНС України у Закарпатській області Олександра ЛАВРЕНКА, які 

повідомили про стан пожежної та техногенної безпеки, протипожежного 

водопостачання у  місті Ужгород тощо. 

       1. Заслухавши інформацію із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

       1.1. Інформацію виступаючих про стан про стан пожежної та техногенної 

безпеки та стан протипожежного водопостачання у місті  Ужгород прийняти до 

уваги (додається). 

       1.2. ДПРЗ-1 УДСНС України у Закарпатській області спільно із КП 

«Водоканал міста Ужгорода» підготувати та затвердити  План заходів щодо 

покращення стану протипожежного водопостачання м. Ужгорода на 2021-2022  

роки з урахуванням коштів недоотриманих для виконання заходів, що були 

передбачені на 2019-2020 роки. 

                                                                                            Термін: до 15.12.2020  

   

        1.3. Департаменту міського господарства підготувати запит на департамент 

фінансів та бюджетної політики з питання фінансування заходів щодо 

покращення стану протипожежного водопостачання м. Ужгород.  

 

                                                                                            Термін: до 01.12.2020  

 

        1.4. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області ( ДПРЗ-

1 УДСНС України у Закарпатській області) спільно із КП «Водоканал міста 

Ужгорода» надати пропозиції щодо встановлення додаткових гідрантів 

наземного типу у центральній частині міста. 

                                                                                             Термін: до 20.12.2020  

 

         1.5. Департаменту міського господарства спільно із КП «Водоканал міста 

Ужгорода», Ужгородському МРВ   УДСНС    України   у   Закарпатській області 

(ДПРЗ-1 УДСНС України у Закарпатській області), Ужгородському відділу 

поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області, управлінню державного 

архітектурно – будівельного контролю Ужгородської міської ради,  управлінню  

муніципальної варти комісійно провести обстеження (мікрорайони Червениця, 

Боздош)   під’їзних шляхів   до місць розміщення підземних пожежних гідрантів. 

У разі виявлення порушень, зобов’язати відповідних балансоутримувачів  

привести (до 30.12.2020) під’їзні шляхи у відповідність до вимог чинного 

законодавства.                                                 

                                                                                             

                                                                                            Термін: до 20.12.2020  

 

        СЛУХАЛИ: ІІ. Інформацію начальника відділу цивільного захисту 

населення Сергія ДМИТРІЄВА щодо розгляду до затвердження плану дій 

місцевої комісії  з питань ТЕБ та НС, міських установ, підприємств та організацій 



по забезпеченню безаварійного пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 

році. 

       2. Заслухавши інформацію із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

       2.1. Інформацію виступаючого прийняти до уваги, затвердити план дій 

місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, міських установ, підприємств та організацій 

по забезпеченню безаварійного пропуску льодоходу, повені і паводків у 2021 

році (додається). 

       

      СЛУХАЛИ: ІІІ. Начальника управління житлово-комунального 

господарства  департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

Олександру ТУРЯНЧИК щодо розгляду до затвердження місць відкриття 

тимчасових пунктів обігріву у місті Ужгород.   

       3.  Заслухавши інформацію із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

       3.1. Визначити місця для розгортання тимчасових пунктів обігріву за 

адресами: 

- Ужгородському міськрайвідділу управління ДСНС України у 

Закарпатській області (ДПРЗ-1, АРЗСП УДСНС) розгорнути цілодобовий 

тимчасовий пункт обігріву за адресою: м. Ужгород, по вул. Заньковецької  у 

районі парку «Перемоги» (р-н  озера «Кірпічка»);  

-  на базі КШЕП по вул. Проєктній, 3 – денний;   

-  на базі ТОВ «Житло-Сервіс» по вул. Легоцького, 15 – денний.   

       3.2. Департаменту міського господарства забезпечити цілодобовий 

тимчасовий пункт обігріву електропостачанням, запасом дров, сміттєвими 

баками.  

       3.3. Управлінню економічного розвитку міста забезпечити тимчасові пункти 

обігрів одноразовим посудом, продуктами харчування (чай, цукор, тощо).  

       3.4. Керівнику відділу інформаційної роботи проінформувати  мешканців 

міста про відкриття та адреси розташування тимчасових пунктів обігріву через 

засоби масової інформації та Веб-сайті Ужгородської міської ради. 

                                                                           

                                                                                    Термін: у разі потреби   

 

       3.5. Диспетчерам служби оперативного реагування Ужгородського 

міськвиконкому здійснювати збір даних щоденно до 10.00 про кількість осіб які 

звернулися на пункти обігріву. 

                                            

                                         Термін: з моменту відкриття пунктів обігріву 

    

        СЛУХАЛИ: ІV. Представників Ужгородського відділення АТ 

«Закарпатгаз», Ужгородської МРЕМ КП «Водоканал міста Ужгорода», 

департаменту міського господарства, відділу цивільного захисту населення 

Ужгородської міської  ради щодо запобігання надзвичайним ситуація на 

найбільш уразливих об’єктах і системах життєзабезпечення населення міста; 



стану готовності до виконання спільних заходів із протидії загрозам ускладнення 

дорожнього руху у осінньо-зимовий період, виконання заходів щодо поповнення 

резерву матеріальних засобів для ліквідації аварій. 

       4.  Заслухавши інформацію із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

       4.1. Відкоригувати оперативний план спільних дій, спрямованих на 

локалізацію аварій у системах  водо-, електро- та газопостачання незалежно від 

форм власності та ліквідацію їх наслідків. 

       4.2. Департаменту міського господарства провести додатковий аналіз 

готовності дорожньо - комунальних організацій до роботи у зимовий період. 

       4.3. Рекомендувати управлінню патрульної поліції у Закарпатській області 

здійснити перевірки виконання перевізниками вимог нормативно-правових актів 

щодо підготовки автобусів до використання у зимовий період (технічний стан 

транспортних засобів, заміни шин, справності системи обігріву та гальмівної 

системи, справності зовнішніх світлових приладів, обігріву скла та салону, 

організації передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення 

щозмінного медичного огляду водіїв тощо).  

       4.4. У разі необхідності, для ліквідації наслідків НС задіювати програму 

створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових 

засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення 

м. Ужгорода на 2017-2021 роки. 

 

 

Начальник відділу цивільного  

захисту населення, заступник  

голови комісії ТЕБ та НС                                                         Сергій ДМИТРІЄВ 

 

 

  

Секретар                                                                                        Ростислав ЧОПИК 


