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ПРОТОКОЛ №3
чергового засідання комісії
м. Ужгород
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Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М.
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: - згідно списку (додається)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Затвердження паспорту ризику
виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру в Ужгородському районі.
ІІ. Затвердження потенційно-небезпечних об’єктів, розташованих на території
Ужгородського району.
ІІІ. Про координацію заходів щодо мінімізації можливих негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною безпекою, спалювання сухої стерні,
трави, у т.ч. проведення позапланових перевірок установ бюджетної сфери на
території району.
IV. Проведення суцільної весняної дератизації на території Ужгородського
району (лист Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 12.02.2020 №162).
V. Про розгляд питання щодо надання матеріальної допомоги гр.
Ковач Т.Ю., жительці с.Пацканьово, вул.Головна, 2А (звернення 03.03.2020
№К-114/02/4-10).
VI. Видалення аварійно-небезпечних дерев вздовж автомобільної дороги
Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (лист Служби автомобільних доріг у Закарпатській
області 05.02.2020 №153/02-25).
VII. Видалення аварійно-небезпечних дерев у кварталі 34 на території
лісового фонду Кам’яницького лісництва.
VIIІ. Видалення аварійно-небезпечних дерев на території Есенської сільської
ради (лист Есенської сільської ради 24.02.2020 №82/02-24).
ІX. Відновлення (розчистка) русел річок, водовідвідних каналів, екологічне
покращення та захист від підтоплення на території Ужгородського району.
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X. Зменшення обсягу пально-мастильних матеріалів в матеріально-технічному
резерві.
I. Затвердження паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру в Ужгородському районі____ ______
(Ільницький В.Б.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, з метою реагування, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території
Ужгородського району, створення нормальних та безпечних умов життєдіяльності
населення, обговоривши, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Затвердити Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру в Ужгородському районі.
3. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області
(Ільницький В.Б.) спільно із сектором цивільного захисту райдержадміністрації
(Малко Р.М.), при необхідності, вносити зміни у даний Паспорт ризику.
3. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
Ужгородський МРВ УДСНС України у Закарпатській області (Ільницький В.Б).
ІІ. Затвердження потенційно-небезпечних об’єктів, розташованих на території
Ужгородського району________________________
__________
(Ільницький В.Б.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з метою реагування,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, з урахуванням обговорення,
обговоривши, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих взяти до відома.
2. Затвердити перелік потенційно-небезпечних об’єктів, які розташовані на
території Ужгородського району (додається).
3. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області
(Ільницький В.Б.) спільно із керівникам підприємств та організацій району, на
території яких знаходяться потенційно-небезпечні об’єкти:
проводити паспортизацію потенційно-небезпечних об’єктів згідно із чинним
законодавством;
розробити плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС);
4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
Ужгородський МРВ управління ДСНС України у Закарпатській області
(Ільницький В.Б.).
IІІ. Про координацію заходів щодо мінімізації можливих негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною безпекою, спалювання сухої
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стерні, трави, у т.ч. проведення позапланових перевірок установ бюджетної
сфери на території району_________
______
(Ільницький В.Б., Малко Р.М.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, наказу МВС України 30.12.2014 №1417 „Про
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, беручи до уваги лист
Ужгородського МРВ УДСНС України у Закарпатській області 26.02.2020 №34/282, з
метою координації заходів щодо мінімізації можливих негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною безпекою на території району,
спалювання сухої стерні, трави, у т.ч. протипожежного захисту в установах
бюджетної сфери району, з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Головам виконкомів Середнянської селищної, сільських рад:
проводити масово-роз'яснювальну роботу серед населення з питань пожежної
безпеки, залучивши для цього депутатів сільської ради, керівників підприємств,
установ та організацій та актив села відповідної сільської ради;
забезпечити місця для забору води (гідрантів), а також покажчики місць
забору води для заправки пожежних автомобілів на випадок виникнення та гасіння
пожежі на відповідній території;
3. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області
(Ільницький В.Б.) забезпечити:
проведення моніторингу щодо:
пожежної обстановки на території району;
позапланових перевірок установ бюджетної сфери району;
роз’яснювальну роботу серед населення, виготовлення та розповсюдження
агітаційних матеріалів (листівок, тощо) з питань протипожежного захисту,
спалювання сухої трави, стерні та сміття на території району.
4. Відділам райдержадміністрації: освіти (Михайлишина М.І.), культури,
молоді та спорту (Котляр М.З.):
проводити, у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, включаючи
НВК, ІРЦ, ДШМ, спортивні школи району, виховну роботу серед учнів, спрямовану
на протипожежний захист, запобігання пожежам та бережливого ставлення до
вогню;
вжити заходів щодо встановлення систем протипожежного захисту у закладах
загальної середньої та позашкільної освіти району, включаючи НВК, ІРЦ, ДШМ,
спортивні школи.
5. Державному підприємству „Ужгородський лісгосп” (Геккер В.Е.):
забезпечити виконання заходів, зазначених у Типовому Мобілізаційнооперативному плані ліквідації лісових пожеж на території ДП «Ужгородське лісове
господарство» у пожежонебезпечний період 2020 року;
організувати розміщення біля лісових масивів та безпосередньо в них знаків
пожежної безпеки, широкоформатних панно з наглядними матеріалами на
протипожежну тематику попереджувального характеру.
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6. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
Ужгородський МРВ УДСНС України у Закарпатській області (Ільницький В.Б.)
спільно із сектором цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.).
IV. Про проведення суцільної весняної дератизації на території Ужгородського
району (лист Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 12.02.2020 №162)_____ ___________ _
(Маливичко Н.С.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до законів
України „Про санітарне і епідеміологічне благополуччя населення”, „Про захист
населення від інфекційних хвороб”, беручи до уваги лист Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України» 12.02.2020 №162, з метою запобігання виникненню та поширенню
інфекційних хвороб, а також необхідності локалізації і ліквідації осередків
природно-вогнищевих інфекцій, приведення середовища життєдіяльності людини у
безпечний стан, заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Головам виконкомів Середнянської селищної, сільських рад, як
головних розпорядників коштів самостійних місцевих бюджетів, на території яких
знаходяться місця компактного проживання ромського населення вжити негайних
відповідних заходів щодо укладання угод з Ужгородською міськрайонною філією
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо проведення
суцільної весняної (в подальшому і осінньої) дератизації в місцях компактного
проживання ромського населення та забезпечити належне фінансування відповідно
до розрахунку вартості дератизаційних послуг на 2020 рік. Термін: невідкладно;
3. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.):
відповідно до укладених договорів, провести суцільну весняну (в подальшому
і осінню) дератизацію в місцях компактного проживання ромського населення на
відповідній адміністративно-територіальній одиниці Ужгородського району;
в подальшому інтенсивно співпрацювати з органами місцевого
самоврядування щодо заходів, які стосуються захисту населення від інфекційних
хвороб, локалізації і ліквідації осередків природно-вогнищевих інфекцій,
приведення середовища життєдіяльності людини у безпечний стан.
4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
Ужгородську міськрайонну філію ДУ «Закарпатський обласний лабораторний
центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.).
V. Розгляд питання щодо надання матеріальної допомоги гр. Ковач
Т.Ю., жительки с.Пацканьово, вул.Головна, 2А (звернення
03.03.2020
№К-114/02/4-10)______________________________________________________
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Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, розглянувши звернення гр.Ковач Т.Ю., жительки
с.Пацканьово, вул.Головна, 2А, з метою реагування, на ситуацію, яка склалася,
створення нормальних та безпечних умов життєдіяльності населення, обговоривши,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Надати гр.Ковач Т.Ю., жительки с.Пацканьово, вул.Головна, 2А, за рахунок
коштів районної Програми щодо запобігання надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2019-2022 роки матеріальну допомогу для відновлення
житлового будинку, який постраждав внаслідок пожежі, у сумі 10,0 тис. грн.
3. Сектору цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.)
розробити розпорядчий документ щодо надання, за рахунок коштів районної
Програми щодо запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2019-2022 роки матеріальну допомогу вищевказаній громадянці.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Ящищак О.В.) виділити
кошти із районної Програми щодо запобігання надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2019-2022 роки для надання матеріальної допомоги
вищезазначеній громадянці у сумі 10,0 тис. грн.
5.
Сектору
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації (Данчевська Е.З.) надати матеріальну допомогу
вищевказаній громадянці відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
першого заступника голови райдержадміністрації, голови комісії (Мацко Х.К.),
сектор цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.), сектор фінансовогосподарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Данчевська Е.З.).
VI. Видалення аварійно-небезпечних дерев уздовж автомобільної дороги
Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (лист Служби автомобільних доріг у
Закарпатській області 05.02.2020 №153/02-25)____________ ______
__
(Геккер В.Е.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, розглянувши лист
Служби автомобільних доріг у Закарпатській області 05.02.2020 №153/02-25, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Дерева, які знаходяться уздовж автомобільної дороги Н-13 Львів-СамбірУжгород на території лісового фонду Кам’яницького лісництва є аварійнонебезпечними і такими, що підлягають видаленню.
3. ДП „Ужгородське лісове господарство” (Геккер В.Е.), рекомендувати
Службі автомобільних доріг у Закарпатській області вжити відповідних та
необхідних заходів щодо видалення аварійно-небезпечних дерев уздовж
автомобільної дороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на території лісового фонду
Кам’яницького лісництва відповідно до чинного законодавства.
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4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
ДП „Ужгородське лісове господарство” (Геккер В.Е.).
VІI. Видалення аварійно-небезпечних дерев у кварталі 34 на території
лісового фонду Кам’яницького лісництва___________________ ______ ___
(Геккер В.Е.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Дерева, які знаходяться у кварталі 34 на території лісового фонду
Кам’яницького лісництва є аварійно-небезпечними і такими, що підлягають
видаленню.
3. ДП „Ужгородське лісове господарство” (Геккер В.Е.) вжити відповідних
та необхідних заходів щодо видалення аварійно-небезпечних дерев у кварталі 34 на
території лісового фонду Кам’яницького лісництва відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
ДП „Ужгородське лісове господарство” (Геккер В.Е.).
VIIІ. Видалення аварійно-небезпечних дерев на території Есенської сільської
ради (лист Есенської сільської ради 24.02.2020 №82/02-24)_
__
(Малко Р.М.)
Слухали
Дворського
Вячеслава
Миколайовича
–
голову
Ужгородської
райдержадміністрації, голову комісії, який зауважив, що дане питання
доопрацювати та перенести на наступне засідання комісії.
IX. Відновлення (розчистка) русел річок, водовідвідних каналів, екологічне
покращення та захист від підтоплення на території Ужгородського
району_________________
________
__________
(Малко Р.М., Івегеш В.В.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України 17.09.1996
№1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів”, беручи до уваги розпорядження голови
райдержадміністрації 31.01.2020 №48 (зміни 11.02.2020 №65), з метою захисту від
шкідливої дії вод сільськогосподарських угідь, регулювання русел річок та потічків,
берегоукріплення та розчистка водовідвідних каналів, створення безпечних умов
життєдіяльності населення, охорони навколишнього природного середовища,
екологічного покращення, здійснення комплексу заходів щодо збереження водності
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річок та водойм і охорона їх від забруднення, з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Сектору цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.)
розробити необхідні та відповідні документи щодо проплати відділу комплексного
проектування «Закарпаттяводпроект» Басейнового управління водних ресурсів
річки Тиса за рахунок коштів районної Програми комплексного протипаводкового
захисту в басейні р.Тиса на 2016-2021 роки за виготовленні проектно-кошторисні
документації (робочі проекти), у т.ч. проведення експертного висновку щодо:
екологічного покращення та ліквідації заторів в руслі р.Латориця на території
Ужгородського району;
капітального ремонту гідротехнічної споруди для екологічного покращення та
захисту від затоплення прилеглої території русла р.Латориця на території
Ужгородського району;
капітального ремонту щодо відновлення функціонування водоскидної споруди
Андріївського водосховища для захисту сільськогосподарських угідь та населення
від підтоплення на території Ірлявської сільської ради Ужгородського району;
капітального ремонту щодо відновлення водовипуску в лівобережній дамбі
каналу „Високобережний” на каналі „Хатріц”, екологічного покращення та захисту
від підтоплення на території Великодобронської сільської ради Ужгородського
району.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Ящищак О.В.) виділити
кошти із районної Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні
р.Тиса на 2016-2021 роки для проплати відділу комплексного проектування
«Закарпаттяводпроект» Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса за
виготовлені проектно-кошторисні документації (робочі проекти), у т.ч. за
проведення експертного висновку зазначених робочих проектів відповідно до
чинного законодавства.
4.
Сектору
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації (Данчевська Е.З.) отримані кошти перерахувати
відповідним організаціям, які залучені до відновлення (розчистки) русел річок,
водовідвідних каналів, екологічного покращення та захисту від підтоплення на
території Ужгородського району, у т.ч. за проведення експертного висновку
зазначених робочих проектів відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти
на першого заступника голови райдержадміністрації, першого заступника
голови комісії (Мацко Х.К.), сектор цивільного захисту райдержадміністрації
(Малко Р.М.), сектор фінансово-господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації (Данчевська Е.З.).
X. Зменшення обсягу пально-мастильних матеріалів в матеріально-технічному
резерві
___________________
_______________
(Малко Р.М., Данчевська Е.З.)
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Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України 17.09.1996
№1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів”, наказу МВС України 30.12.2014 №1417 „Про
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, у зв’язку із службовою
необхідністю, здійсненням виїздів до населених пунктів, об’єктів інфраструктури
району, звернень громадян, які надходять до райдержадміністрації, охорони
навколишнього природного середовища, здійснення комплексу заходів щодо
збереження водності річок та водойм і охорони їх від забруднення, проведення за
участі органів місцевого самоврядування, Ужгородського МРВ УДСНС України у
Закарпатській області, Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського
відділу поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області,
екологічної інспекції у Закарпатській області рейдових виїздів (перевірок) щодо
протипожежного захисту території району, запобігання спалюванню сухої трави
стерні та для забезпечення поточних потреб райдержадміністрації, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Сектору
цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.)
спільно із сектором фінансово-господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації (Данчевська Е.З.) вжити заходів щодо зменшення обсягу
пально-мастильних матеріалів в матеріально-технічному резерві, а саме: бензину
марки А-95 у кількості 200 літрів.
3. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти
на першого заступника
голови
райдержадміністрації, першого заступника
голови комісії (Мацко Х.К.), сектор цивільного захисту райдержадміністрації
(Малко Р.М.), сектор фінансово-господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації (Данчевська Е.З.).

Голова комісії

Вячеслав ДВОРСЬКИЙ

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА
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