
 
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 

 
П Р О Т О К О Л  №  16 

позапланового термінового засідання комісії 

(щодо виникнення надзвичайної події (пожежі) у ромському поселенні за 

адресою: м. Ужгород вул. Климента Тімірязєва, 38) 

 

19.06.2021 р.  ( 9.00 за к.ч.)                                   м. Ужгород                                  

 

          

          Головував:  Заступник міського голови, перший заступник голови 

місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Юрій РАХІВСЬКИЙ.  

Присутні: Заступник міського голови Вадим БОРЕЦЬ,  члени комісії – 

22 чол. 

Запрошені: депутати  Ужгородської міської ради Мирослав ГОРВАТ, 

Юрій МАНДИЧ, 

 СЛУХАЛИ:  Інформацію представника Ужгородського районного 

управління головного управління ДСНС України у Закарпатській області, 

щодо ситуації яка виникла у зв’язки з пожежею за адресою: м Ужгород, 

Климента Тімірязєва, 38, а саме, пожежа виникла 18.06.2021 приблизно о 22:42 

год. у ромському поселенні на території приблизно 170 кв.м, де пошкоджено 

вогнем 5 будинків барачного типу де проживало 13 осіб ( із них 10 дорослих 

та 3 дітей) та частково пошкоджено огорожа гімназії № 14.  Трагічних 

наслідків (загибелі людей) не зафіксовано. Причини пожежі встановлюються. 

 Відповідно до Наказу 06.08.2018 № 658 Міністерства Внутрішніх справ 

України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» 

дана подія не може бути віднесена до ознаку надзвичайної ситуації місцевого 

рівня. 

  

 Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про ситуацію, яка склалася вважати такою, що потребує 

термінового вирішення. 

2. Відділу цивільного захисту населення: 



- створити робочу групу для вивчення обставин виникнення пожежі та 

організації  допомоги потерпілим мешканцям (склад робочої групи 

додається). 

- звернутися до Головного Управління ДСНС України у Закарпатській 

області з клопотанням встановлення тимчасового намету для 

забезпечення тимчасового перебування постраждалих від пожежі. 

 

3. Управлінню економічного розвитку міста та департаменту соціальної 

політики вжити відповідні заходи щодо забезпечення продуктами 

харчування постраждалих. 

4. Управлінню охорони здоров’я, у разі звернення постраждалих, вжити 

відповідні заходи щодо забезпечення надання медичної допомоги. 

5. Департаменту міського господарства встановити контейнер для 

вивезення сміття.  

6. Депутату Ужгородської міської ради Мирославу Горвату скласти список 

потерпілих від пожежі за адресою: м. Ужгород вул. Климента 

Тімірязєва, 38. 

7. Департаменту соціальної політики, у разі звернення постраждалих, які 

офіційно зареєстровані за адресою де сталася пожежа, а саме, м. 

Ужгород вул. Климента Тімірязєва, 38 вивчити питання щодо надання 

матеріальної допомоги згідно чинного законодавства.  

     8. Управлінню   освіти   та   департаменту  фінансів та бюджетної політики          

вивчити питання щодо фінансування робіт по відновленню                           

пошкодженої  огорожі гімназії № 14. 

9. Ужгородському районному управлінню ГУ ДСНС у Закарпатській     

     області надіслати до секретаріату комісії акт про пожежу.  

                                                 

                                                                                              Термін: невідкладно  

 

 

ГОЛОСУВАЛО     22 

                      «ЗА» 22 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

 

Заступник міського голови, 

перший заступник голови 

комісії з питань ТЕБ та НС                                            Юрій РАХІВСЬКИЙ 

 

  

 Секретар комісії                                                               Ростислав ЧОПИК 

  


