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П Р О Т О К О Л  № 19 
планового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через Інтернет 

  
 

16.09.2021 р.                                          м. Ужгород                                  
           

 
           Головував:   Заступник міського голови, перший заступник голови 

місцевої комісії ТЕБ та НС  Юрій РАХІВСЬКИЙ. 
          Присутні:  члени комісії - 26 чол. (за окремим списком).  

          Запрошені: представники КП «Водоканал м. Ужгорода», управлінь: 
капітального будівництва; управління у справах культури, молоді та спорту;    
(всього 3). 

          ПИТАННЯ:  
1. Про стан будівель з масовим перебуванням людей. 

2. Стан забезпечення протипожежним водопостачанням міста. 
3. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини 

питною водою,  перевірки джерел централізованого водопостачання та 
водовідведення КП «Водоканал міста Ужгород». 

4. Про стан пожежної і техногенної безпеки на об’єктах закладів освіти, медичної 
сфери, комунального господарства, які розташовані на території міста.  

5. Затвердження переліку ПНО у місті Ужгород. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у 
Закарпатській області про стан будівель у місті Ужгород з масовим 

перебуванням людей. 
       Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням 
обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

       1.1. Інформацію виступаючих про стан будівель у місті Ужгород з масовим 
перебуванням людей прийняти до уваги (додається). 

       1.2. Керівникам організацій, підприємств та установ, які розміщуюються в 
будівлях з підвищеною поверховістю, масовим пер ебуванням людей 

(багатоповерхові будинки, готелі, торгові центри та інш .) незалежно від форм 



власності, на виконання  вимог наказу МВС України 30.12.2014 № 1417 «Про 
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»: 

       1.2.1. Проаналізувати стан пожежної та техногенної безпеки підвідомчих 
об’єктів,  забезпечити виконання необхідних заходів, у т.ч. із попередження 

виникнення пожеж та загибелі людей, виконання приписів органів державного 
пожежного нагляду. 

 

Термін: до 30.10.2021 року 

        1.2.2. Організувати практичні відпрацювання дій обслуговуючого 

персоналу згідно з планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі. 

    

     Термін: протягом 2021-2022 років 

        1.2.3. Провести вивчення правил пожежної безпеки,  а також навчання дій 
на випадок пожежі. Для цього створити спеціальні куточки, стенди з 

відповідною літературою та наочною агітацією, посилити відповідну 
інформаційно-просвітницьку роботу тощо. 

     Термін: до кінця 2021 року  

        1.2.4. Забезпечити визначення відповідальних осіб за дотримання 

протипожежного режиму, справність приладів опалення, електроустановок, 
технологічного обладнання.   

    Термін: до 30.10.2021 року 

        1.2.5. Привести шляхи евакуації до вимог нормативних документів. 
Утримувати їх вільними та демонтувати на шляхах евакуації вогнезаймисте 

облицювання. 

    Термін: постійно 

        1.2.6. Забезпечити наявність вогнегасників згідно із  нормами належності, 
пожежних кранів тощо. Провести перевірку проїздів до об'єктів і 

протипожежних розривів між ними та  постійно тримати їх вільними. 

  Термін: постійно 

 

       1.2.7. У місцях масового перебування людей під час проведення 

громадських заходів встановлювати чергування посадових осіб, відповідальних 
за стан пожежної безпеки. 

 

Термін: під час проведення заходів 

       1.2.8. Доопрацювати плани дій по попередженню та ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, схеми можливої обстановки у 
випадку виникнення надзвичайної ситуації, схеми оповіщення тощо, інструкцій 

черговому (вахтеру) по попередженню та ліквідації  можливих надзвичайних 
ситуацій.   

Термін: до 30.10.2021 року 

       1.2.9. Заборонити розміщення в будівлях вибухопожежонебезпечного 



обладнання та  облаштування пожежонебезпечних складів, у тому числі на 
основі оренди. 

Термін: постійно 

 

       1.2.10. Контроль за виконанням зазначених заходів здійснювати 
Ужгородському РУ ГУ ДСНС в Закарпатській області у відповідності до чинного 

законодавства України. 

Термін: постійно 

   
СЛУХАЛИ: 2. Інформацію Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у 
Закарпатській області про стан забезпечення протипожежним водопостачанням 

міста. Ознайомилися із рішенням планового засідання регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС 31.08.2021 ( розділ ІІІ протоколу № 20). 

        Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням 
обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 
         2.1. Інформацію виступаючих про стан протипожежного водопостачання у 

місті  Ужгород прийняти до уваги (додається). 
        2.2. КП «Водоканал м. Ужгорода» забезпечити   виконання заходів у рамках   

Плану щодо   покращення   стану   протипожежного   водопостачання м. Ужгород  
на 2021-2022  роки, особливо у частині, що стосується пошкоджених, знятих, 

засипаних, заасфальтованих  пожежних гідрантів. Контроль за виконанням 
покласти на ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області. 
                                                                                    Термін: до кінця 2021 року  

   
        2.2.1. Департаменту міського господарства підготувати запит на 

департамент фінансів та бюджетної політики з питання фінансування заходів 
щодо покращення стану протипожежного водопостачання м. Ужгород.  

 
                                                                                     Термін: до 01.10.2021 року 

 
        2.2.2. Ужгородському   РУ   ГУ   ДСНС   України    у  Закарпатській області 

(ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області) спільно із КП «Водоканал 
м. Ужгорода» надати пропозиції щодо встановлення додаткових гідрантів 

наземного типу у центральній частині міста, термінового відновлення роботи 
несправних гідрантів, покраски люків з гідрантами та встановлення покажчиків 

про ПГ тощо. 
                                                                                       Термін: до 20.12.2021 року  
 

        2.2.3. Департаменту   міського   господарства   спільно    із КП «Водоканал 
м. Ужгорода», Ужгородському РУ ГУ ДСНС    України   у   Закарпатській області 

(ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області), Ужгородському РУП  ГУ 
Національної поліції в Закарпатській області,  управлінню  муніципальної варти  

комісійно провести обстеження під’їзних шляхів до пожежних водоймищ.                                                   
                                                                                             



                                                                                     Термін: до 30.10.2021 року 
 

       2.2.4. Ужгородському   РУ   ГУ   ДСНС   України    у  Закарпатській області 
(ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області) здійснити перевірку у місті 

Ужгород пожежних гідрантів, водоймищ тощо на об’єктах підприємствах, 
установах та організаціях незалежно від форми власності щодо виконання  вимог 

наказу МВС України 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної 
безпеки в Україні». 

                                                                                     Термін: до кінця 2021 року  
 

       2.3. Контроль за виконанням зазначених заходів покласти на відповідальних 
виконавців. 

           Термін: постійно 

 
СЛУХАЛИ: 3. Інформацію про  стан забезпечення населення якісною та 

безпечною для здоров’я людини питною водою,  перевірки джерел 
централізованого водопостачання та водовідведення КП «Водоканал міста 

Ужгород». Ознайомилися із довідкою  (довідка Ужгородського  управління 
головного управління Держпродспоживслужби  в Закарпатській області у рамках 

виконання листа 14.07.2021 № 23),  рішенням планового засідання регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС 31.08.2021 ( розділ ІІ протоколу № 20).  

. . 
      Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 
       3.1. Інформацію про стан забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров’я людини питною водою, перевірки джерел централізованого 

водопостачання та водовідведення КП «Водоканал міста Ужгород»  прийняти до 
уваги (додається)..   

       3.2. КП «Водоканал м. Ужгород»   забезпечити щоквартальне подання 
облдержадміністрації відомостей щодо якості питної води централізованих 

систем водопостачання та стічної води централізованих систем водовідведення, 
згідно з листом облдержадміністрації від 21.12.2020 № 9185/06-11. 

       3.3. Департаменту міського господарства та управлінню капітального 
будівництва вживати заходів щодо залучення коштів з бюджетів усіх рівнів, 

інвестицій та з інших джерел не заборонених законодавством України на 
будівництво нових, реконструкцію (капітальний ремонт)  діючих водозабірних та 

водоочисних споруд тощо; продовжити практику подання на конкурсний відбір 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, зокрема проектів на 

об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують 
реконструкції або відновлення, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку та/або субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій та передбачити кошти на їх 

співфінансування. 
 

         3.4. КП «Водоканал м. Ужгорода» забезпечити: 



         3.4.1. Введення стовідсоткового технологічного обліку питної води та 
пропуску стічних вод;  

          3.4.2. Включення питання розвитку об'єктів водопровідно-каналізаційного 

господарства в плани розвитку території міста;  

          3.4.3 Визначення переліку систем питного водопостачання (водопровідні 
мережі), що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкції, 
будівництва водопровідних та каналізаційних мереж та забезпечити проведення 

відповідних робіт;  
          3.4.4. Погодження  регламентів або інших документів з описом 

технологічного процесу виробництва питної води з Ужгородським  управлінням 
головного управління Держпродспоживслужби  в Закарпатській області   у 

кожному випадку; 
          3.4.5. Належне облаштування та утримання першого поясу зон санітарної 

охорони водозабірних свердловин на всіх господарсько-питних водопроводах, 
незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання; 

          3.4.6. Невідкладну ліквідацію аварій на водопровідно-каналізаційних 
мережах з подальшим виконанням необхідних відновлюваних робіт, у тому числі 

з проведення профілактичної дезінфекції. 

                Термін: до кінця 2021 року 

          3.5. Департаменту міського господарства забезпечити у повному обсязі 
виконання заходів з санітарної очистки територій від збору, вивезення відходів 
до їх утилізації або захоронення з метою попередження забруднення поверхневих 

та підземних вод. 

                Термін: постійно 

          3.6.  Ужгородській  філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та 
профілактики МОЗ України»: 

          3.6.1. Забезпечити виконання планів моніторингових досліджень проб 
питної води. У разі виявлення зразків, що не відповідають гігієнічним вимогам, 

повідомляти Ужгородське управління головного управління 
Держпродспоживслужби  в Закарпатській області; 

          3.6.2. Проводити першочергові дослідження питної води у вогнищах 
гострих кишкових інфекцій; 

          3.6.3. Забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води 
суб'єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання відповідно до 
технічного регламенту та подання результатів відомчого контролю до 

Ужгородського управління головного управління Держпродспоживслужби  в 
Закарпатській області. 

           3.7. Ужгородському управлінню головного управління 
Держпродспоживслужби  в Закарпатській області: 

          3.7.1. Забезпечити здійснення належного державного нагляду і контролю у 
сфері водопостачання та водовідведення; 

          3.7.2. Результати контролю, разом із переліком вжитих заходів реагування 
на виявлені порушення, надавати управлінню житлово-комунального 



господарства та енергозбереження облдержадміністрації та департаменту 
міського господарства міськради. 

                         Термін: щокварталу 

         3.8. Контроль за виконанням зазначених заходів покласти на 

відповідальних виконавців. 

                Термін: постійно 

СЛУХАЛИ: 4. Інформацію про  стан пожежної і техногенної безпеки на об’єктах 
закладів освіти, медичної сфери, комунального господарства, які розташовані на 

території міста. Ознайомилися із рішенням планового засідання регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС 31.08.2021 ( розділ І протоколу № 20). 

       Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням 
обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 
       4.1. Інформацію про  стан пожежної і техногенної безпеки на об’єктах 

закладів освіти, медичної сфери, комунального господарства, які р озташовані на 
території міста прийняти до уваги (додається)..   

       4.2. Департаментам: міського господарства; соціальної політики; 
управлінням: охорони здоров’я та цивільного захисту населення; освіти; у 

справах культури, молоді та спорту на об’єктах, які входять до сфери управління 
міської ради, керівникам інших закладів охорони здоров’я, освіти, керівникам 

суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які розташовані на 
території міста, на виконання наказу МВС України 30.12.2014 № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», розпоряджень   міського   
голови 25.01.2021 № 31 «Про заходи щодо забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки на території міста»,    24.10.2019 № 446 «Про призначення 
відповідальних осіб за стан пожежної безпеки в адмінбудівлях Ужгородської 
міської ради»: 

       4.2.1. Проаналізувати протипожежний стан на об’єктах (будівлях) та вжити 
заходів щодо усунення порушень пожежної та техногенної безпеки, у т.ч. 

виявлених за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю). 
       4.2.1. Забезпечити територію, будівлі та приміщення  необхідною кількістю 

первинних засобів пожежогасіння, засобів індивідуального захисту. 
Категорично заборонити їх використання не за призначенням. 

       4.2.2. Провести відповідну роботу та облаштувати кутки на протипожежну 
тематику. 

       4.2.3. Передбачити виділення коштів на виконання протипожежних заходів 
у межах поточного бюджету. Установам, організаціям та підприємствам, які 

входять до сфери управління міськради для фінансування задіяти відповідні 
програми тощо. 

       4.2.4. Забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації та недопущення 
утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на підпорядкованій території.  

 

                Термін: до кінця 2021 року 
        4.2.5. Забезпечити проведення практичних відпрацювань з персоналом дій 

згідно планів евакуації людей на випадок виникнення пожежі. 
             



               Термін: не менше одного разу у  
                півріччя 

  
       4.3. Департаментам: міського господарства; соціальної політики; 

управлінням: освіти; у справах культури, молоді та спорту; господарсько-
експлуатаційному; охорони здоров’я та цивільного захисту населення  

забезпечити щорічне планування та належний контроль виконання заходів 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки підприємств установ та 

організацій, які входять  до сфери управління міської ради. 
                    

                                Термін: постійно 
 

        4.4. Керівникам закладів охорони здоров’я розташованих на території міста 

Ужгород неухильно дотримуватись безпечної експлуатації кисневих балонів, 
установок та кисневих трубопроводів відповідно до Вимог безпеки та захисту 

здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, 
затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 

№ 2072 та Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 

05.03.2018 № 333. 

                                 Термін: постійно 

        

        4.5. Контроль за виконанням зазначених заходів покласти на відповідальних 

виконавців. 

                                 Термін: постійно 
 

  
СЛУХАЛИ: 5. Інформацію Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області про розгляд до затвердження  переліку потенційно -
небезпечних об’єктів м. Ужгород, переліку небезпечних ділянок, територій 

інженерних споруд м. Ужгород та переліку об’єктів підвищеної небезпеки міста, 
які підлягають обладнанню системами раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах 
м. Ужгород.   
          Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 
 5.1. Затвердити перелік потенційно-небезпечних об’єктів м. Ужгород  

(додається).  
  

                                                                                  Термін: невідкладно  
           

          5.2. Затвердити перелік небезпечних ділянок, територій інженерних споруд 
м. Ужгород (додається). Перелік об’єктів підвищеної небезпеки міста, які 

підлягають обладнанню системами раннього виявлення загрози виникнення 



надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах 
м. Ужгород (додаються). 

        5.3. Ужгородському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області довести 
до керівників об’єктів підвищеної небезпеки про необхідність встановлення 

обладнання системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення. 

                                                                      
                                                                                    Термін: до 30.10.2021 року 

 
  

ГОЛОСУВАЛО     26  
                      «ЗА»  26 
              «ПРОТИ» - нема   

          
 

Заступник міського голови,  
перший заступник голови  

комісії з питань ТЕБ та НС                                                   Юрій РАХІВСЬКИЙ  
 
 

Секретар                                                                                    Ростислав ЧОПИК  
 

 
 

 
 

 
 


