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     ПРОТОКОЛ №11  

               позапланового  зас ідання районної  коміс і ї  в  режимі  

реального  часу  через  мережу  Інтернет  
 

11.10.2021                                                                                                        м. Ужгород 
 

Головував  – голова Ужгородської райдержадміністрації КІШТУЛИНЕЦЬ Р.В. 

Присутні: згідно списку – 21 чол. 

Запрошені: голови територіальних громад Ужгородського району 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   
    

І. Про виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 

період 2021/2022 років 
(Хайнас Р.М., Гомович І.І.) 
 

На сьогодні на території району виникла складна ситуації пов’язана з 

відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-

зимовий період 2021/2022 років.  

Вищенаведена ситуація може призвести до порушення нормальних умов 

життєдіяльності сотень тисяч мешканців області, виникнення загрози життю та 

здоров’ю населення, завдання значних матеріальних збитків та потребує вжиття 

термінових заходів реагування. 

Подальша відсутність газопостачання в умовах опалювального періоду 

призведе до блокування (припинення) роботи органів державної влади, закладів 

освіти, культури, соціальних закладів із тимчасовим та постійним перебуванням 

дітей-сиріт, осіб похилого віку та закладів охорони здоров’я, що в умовах 

пандемії, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” є неприпустимим. 

Відповідно до підпункту 24 частини 1 статті 2 Кодексу цивільного захисту 

України:  

„24) надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 

нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 

пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 
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засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) 

до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих 

і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості 

проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній 

господарської діяльності;” 

Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія вирішила:  

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 

2.  Відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного 

захисту України, визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 

2021/2022 років та подальшим виникненням загрози життю та здоров’ю 

населення області та завдання значних матеріальних збитків, надзвичайною 

ситуацією. 

3. Ситуацію, що  склалася на території Ужгородського району у зв’язку з 

відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-

зимовий період 2021/2022 років, відповідно до Національного класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 (код НС 10800 – НС унаслідок аварій на 

системах життєзабезпечення), пункту 5.2 Порядку класифікації надзвичайних 

ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 березня 2004 р. № 368, класифікувати як можливу надзвичайну ситуацію 

техногенного характеру регіонального рівня. 

4. Виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад (ТГ): 

4.1. Терміново розглянути питання щодо постачання природного газу на 

засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

4.2. Копії протоколів засідань місцевих комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надати управлінню цивільного 

захисту облдержадміністрації (e-mail: vcz@carpathia.gov.ua). 

Термін: до 14
00

 11 жовтня 2021 року 

4.3. Забезпечити економне та раціональне використання енергоресурсів. Не 

допускати випадків використання природного газу понад мінімально необхідні 

норми. 

4.4. Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації ланок 

територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, до яких 

включити сили і засоби державних установ, організацій, підприємств усіх форм 

власності. 

4.5. Перевірити готовність підвідомчих котелень до переходу на 

альтернативні види палива.  

4.6. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення належного проходження 

опалювального сезону на підвідомчих територіях. 

5.  Ужгородському районному управлінню ГУДСНС України у 

Закарпатській області, відділу цивільного захисту райдержадміністрації: 

5.1. Підготувати та подати до ДСНС: 

mailto:vcz@carpathia.gov.ua


                                                                                                                                                   

повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації; 

звернення стосовно прийняття остаточного рішення щодо визначення рівня 

зазначеної надзвичайної ситуації. 

Термін: до 15
00

 11 жовтня 2021 року 

6. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з даного питання 
покласти на відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 
інфраструктури та екології райдержадміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛО – 17  

ЗА                    – 17 

ПРОТИ            – 0 

УТРИМАВСЯ – 0 
 
 

Голова райдержадміністрації, 

голова районної комісії ТЕБ та НС                                 Радіон КІШТУЛИНЕЦЬ 
 

 

Відповідальний секретар районної комісії ТЕБ та НС, 

в.о. начальника відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації                                        Віталій СМАКОВСЬКИЙ 
 

 


