
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 4 
позачергового засідання

м. Новомосковськ “П ” лютого 2021 року

Головував: голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій -  голова Новомосковської райдержадміністрації Михайло 
Вишневський.

Присутні: секретар районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Віталій ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з ускладненням погодних умов, мінімізації їх негативних наслідків 
та оперативного реагування на них.

II. Внесення змін до протоколу позачергового засідання районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
від 17.12.2020 № 60.

СЛУХАЛИ: про недопущення виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з ускладненням погодних умов, мінімізацію їх негативних наслідків 
та оперативне реагування на них.

Виступили:
тимчасово виконуючий обов’язки заступника Новомосковського 

міськрайонного відділу ДСНС України у Дніпропетровській області Віталій 
ДУДКА.

ВИРІШИЛИ:
1. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ 
РАД,
(керівниками підприємств, закладів, установ та 
організацій усіх форм власності за 
підпорядкованістю),
КЕ Р! ВНИКАМ С ПЕ Ц1АЛІ ЗО ВАШ ЇХ 
СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
у НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНІ



ДУДКІ В.В.,
ЯРОСЛАВЦЕВІЙ Т.І.,
МЕРЖЕВУ П.Ф.
(спільно з керівниками загальноосвітніх 
навчальних закладів району за 
підпорядкованістю)
САВЧЕНКО В.А. (спільно з керівниками 
закладів культури району за підпорядкованістю) 
ГІЛАЧКОВУ С.Ф.,
РОМЕНСЬКІЙ Т.А., (спільно з керівниками 
закладів охорони здоров’я)

1.1. Здійснити комплекс заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій на найбільш уразливих об’єктах і системах життєзабезпечення населення 
шляхом негайного реагування на небезпечні події на початковому етапі 
їх виникнення.

1.2. У разі виникнення аварій першочергово відновлювати системи 
життєзабезпечення лікарень, закладів освіти, інших соціально значущих об’єктів 
та житлового сектору.

1.3. Вжити додаткових заходів для недопущення розморожування теплових 
мереж і технологічного обладнання.

1.4. Забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале 
функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів 
і транспортного сполучення.

1.5. Розгорнути на період значного зниження температури (від -10° С і нижче) 
в населених пунктах максимально можливу кількість стаціонарних пунктів обігріву 
для надання допомоги людям та забезпечити їх продуктами харчування, 
одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

1.6. Утримувати в готовності мобільні пункти обігріву та здійснювати їх 
розгортання і стале функціонування під час ліквідації аварійних ситуацій та 
надзвичайних ситуацій (за рішенням керівника робіт з ліквідації надзвичайних 
ситуацій) на об’єктах функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання 
населених пунктів і транспортного сполучення.

Термін: під час погіршення погодних умов

2. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
(керівниками підприємств, закладів, установ та організацій 
усіх форм власності за підпорядкованістю),
КЕРІВНИКАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
у НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНІ

2.1. Здійснювати інформування населення за допомогою засобів масової 
інформації та соціальних служб:
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з
про ускладнення погодних умов та дотримання заходів безпеки і порядку дій 

у цей період;
щодо місць знаходження стаціонарних, мобільних пунктів обігріву 

та допомоги, що в них надається.
Термін: постійно, протягом зимового 

періоду 2021 року
3. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
КЕРІВНИКАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
у НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ЯРОСЛАВЦЕВІЙ Т.І.,
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ДУДКІ В.В.,
ПРІМАКУ В.А.

3.1. Забезпечити готовність до виконання спільних заходів з протидії загрозам 
ускладнення дорожнього руху під час снігопадів, хуртовин, виникнення снігових 
заметів та ожеледиці на автошляхах району.

3.2. У разі необхідності забезпечити регулювання руху автотранспорту 
на проблемних ділянках автомобільних доріг для уникнення автомобільних заторів.

3.3. Завчасно обмежувати рух транспорту, де прогнозується виникнення 
заторів.

3.4. Інформувати учасників дорожнього руху про ускладнення руху 
на автошляхах та проблемних ділянках доріг та наявність резервних маршрутів 
пересування.

3.5. Проводити роз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання, 
які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення щодо максимального 
утримання від направлення в рейси транспорту у період ускладнення погодних 
умов.

Термін: під час погіршення 
погодних умов

4. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
КЕРІВНИКАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
у НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНІ

Забезпечити поповнення резерву матеріальних засобів, які будуть використані 
під час ліквідації аварійних ситуацій.

Термін: невідкладно
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5. ГОЛОВАМ О Б’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ 
РАД,
КЕРІВНИКАМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
у НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНІ

Забезпечити роботу соціальних служб з виявлення та надання допомоги 
незахищеним верствам населення для недопущення їх обмороження та загибелі.

Термін: під час погіршення 
погодних умов

6. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ
РАД

Відпрацювати порядок надання, за необхідності, лікарської допомоги 
постраждалим під час несприятливих погодних умов у медичних закладах, 
найближче розташованих до стаціонарних пунктів обігріву.

Термін: невідкладно

7. ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ДУДКІ В.В.

Про обмеження руху транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг, 
де виникли затори, інформувати облдержадміністрацію через заступника голови 
облдержадміністрації БЕСПАЛЬЧУКА М.Г.

Термін: під час погіршення погодних умов

8. ЮРКЕВИЧУ С.А.,
Забезпечувати дієву міжобласну взаємодію щодо регулювання транспортних 

потоків, у разі необхідності спрямовувати великовантажні транспортні засоби 
у визначені місця відстою для недопущення виникнення транспортних заторів.

Термін: під час погіршення погодних умов

II. Внесення змін до протоколу позачергового засідання районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
від 17.12.2020 № 60.

СЛУХАЛИ: про внесення змін до протоколу позачергового засідання 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
від 17.12.2020 № 60.

ВИСТУПИЛИ:
тимчасово виконуючий обов’язки заступника Новомосковського 

міськрайонного відділу ДСНС України у Дніпропетровській області Віталій 
ДУДКА.



5

ВИРІШИЛИ:
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2021 

№ 83 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 1236” внести до протоколу позачергового засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.12.2020 № 60 такі 
зміни, виклавши підпункт 8 пункту 1 розділу І у новій редакції:

“приймання відвідувачів суб’єктами діяльності у сфері культури 
та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів 
з наповненістю залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним 
місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому залі або у разі, коли 
організатори таких заходів не забезпечують можливість обмежити кількість 
відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення.”.

Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень покласти на 
заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних 
повноважень, контроль залишаю за собою.

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Віталій ГІРІМАК


