ПРОТОКОЛ № 3
засщання пост1йно1 м1сцево1 ком1с11 з питань
техногенно-еколог1чноТ безпеки та надзвичайних ситуацхй
вгд «_13 » С1ЧНЯ 2021 року

м. Костянтишвка

ГОЛОВУВАВ: м1ський голова - голова м1сько1 комхсИ з питань техногенно-еколопчно!
безпеки та надзвичайних ситуац1Й Азаров О.А.
БУЛИ ПРИСУТШ: члени ком1Сп (за окремим списком)
ПИТАНИЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:
1. Щодо готовност! м1сцево'1 ланки територ1ально1 пщсистеми цивхльного захисту до
Л1кв1дац11 можливих надзвичайних ситуацхй, пов'язаних з несприятливими
погодними умовами протягом зимового п е р 1 0 д у 2021р.
СЛУХАЛИ:
1. Щодо ГОТОВНОСТ1 мкцево! ланки територ1ально1 п1дсистеми цившьного захисту
до лжвщацн можливих надзвичайних ситуацш, пов'язаних з несприятливими
погодними умовами протягом зимового перюду 2021р. (Азаров О.А., Нечволод
СВ., Заварзш Д.Г.)
За даними Украшського Г1дрометеоролог1чного центру на територй' Украши
протягом 13-16 с1чня 2021 року очхкуеться ускладнення погодних умов.
13 С1ЧНЯ у схщнцх областях значний сшг (висота снегового покриву 5-15 см),
пориви в1тру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, налипания мокрого сн1гу та
ожеледь (1 рхвень небезпечност!, жовтий), 14 С1чня припинення опад1В таявищ.
15-16 С1ЧНЯ в УкраГн! оч1куеться значне зниження температуря вноч! до 12-18
морозу, М1СЦЯМИ до 21 морозу, протягом 17-18 С1чня холодна погода утримаеться.
За результатами доповщей та з урахуванням обговорення стану справ щодо
запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацхй, пов'язаних 13 ускладненням погодних
умов, М1н1м1заци Ух негативних насл1дк1в та оперативного реагування на них
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Затвердити склад оперативного штабу з питань вжиття нев1дкладних заход1в у
раз! виникнення надзвичайних ситуац1й протягом зимового периоду 2021 року (дал! Оперативний штаб) у склад! зпдно з додатком 1.
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2. КП «Комунтранс» (Дш1н В.Л.), ТОВ «ДС ПРОМГРУП»:
2.1. посилити контроль за станом П1дв1домчих автомобхльних дор1г на територй
1фоЙ^и, орган1зувати виконання заходхв щодо забезпечення сталого фуНкцхонування
'^"^'^•^гвю^льних дор1г з визначенням скаду \1 машин 1 механ1зм1в, необхддних для
_
до л1кв1дац11 надзвичайних ситуацхй.

~ (^_/ХГА1^ЬИ^1^Л^1]2\и своечасне проведения профшактичного оброблення дорожнього

З'Р^ок^^Т^^Ьротиожеледними материалами та проведения роб1т з очищения дор1г в1д снхгу.
Щ\Ь^ТШщуск\ъ 1 п1дйом1в та 1нших авархйно-небезпечних дшянок.
а4а-*>.ник
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2.3. заключите угоди з суб'ектами господарювання щодо залучення додатково!
сн1гоочисноТ техи1ки, спец1ально1 техихки для витягуваиня транспортних засоб1в, як1
потрапили у сн1гов1 замети.
2.4. забезпечити резерв паливно-мастильних матер1ал1в для виконання заход1В з
протидп загрозам ускладнення дорожнього руху у зимовий пер1од.
3. В1ддшу пол1цп № 2 Краматорського районного управлшня пол1ци ГУНП в
Донецькш облает! (Матв1енко М.В.) орган1зувати та в межах компетенцп забезпечити:
3.1. своечасне обмеження руху автомоб1льного руху для попередження виникнення
затор1в;

3.2. дотримання власниками великовантажного транспорту вимог щодо
необхщност! використання в1дпов1дних шин у зимовий перход;
3.3. посилення взаемод11 та координаци д1й 1з управл1ння потоками
великовантажного транспорту та 1х орган1зованого пропуску п1д час розчищення дор1г, не
допускати скупчення транспортних засоб1в на проУзних частиках та узб1ччях дор1г.
4. Старостинським округам, суб'ектам господарювання, розташованим на територй
Костянтин1всько1 територ1ально1 громади:
4.1. вжити попереджувальн! заходи з М1н1м1зацп насл1дк1в можливих надзвичайних
ситуац1Й, пов'язаних з несприятливими погодними умовами;
4.2. утворити оперативн! штаби з питань вжиття невщкладних заход1в у раз!
виникнення надзвичайних ситуац!й протягом зимового пер!оду.
5. Управл!нню комунального господарства (Заварз!н Д.Г.), старостинським округам
Костянтин!всько1 територ!ально1 громади орган!зувати та в межах компетендГ!
забезпечити:
5.1. ц!лодобовий мон!торинг можливого впливу несприятливих погодних умов на
функц!онування потенцхйно небезпечних об'ект!в, об'ект!в енергетики, зв'язку,
транспортно! !нфраструктури та систем життезабезпечення населения, закладхв осв!ти та
охорони здоров'я;
5.2. готовн!сть орган!в управл!ння та сил м!сцево1 ланки територ!ально1 п!дсистеми
цив!льного захисту на можлив! надзвичайн! ситуац!Т та под!!' на об'ектах житловокомунального господарства, транспорту, об'ектах життезабезпечення. Особливу увагу
звернути на готовн!сть до д!й сн!гоочисно1 техн!ки, наявн!сть запас!в паливно-мастильних
матер!ал!в<
5.3. заключити угоди з суб'ектами господарювання щодо залучення додатково!'
сн!гоочисно1 техн!ки, специально!' техн!ки для витягування транспортних засоб!в, як!
потрапили у сн!гов! замети;
5.4. п!дготовку м!сць для тимчасово'! стоянки великогабаритного транзитного
транспорту;
5.5. забезпечити роботу стац!онарних пункт!в об!гр!ву (додаток 2);
5.6. забезпечити п!двищення р!вня протипожежного стану об'ект!в житловокомунального господарства та сощально-побутово!' сфери.
6. 16 Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС (Нечволод СВ.)
ган!зувати та в межах компетенц!'! забезпечити:
6.1. направления моб!льних оперативних груп на проблемн! д!лянки автодор!г для
обстановки та координац!'! роб!т, а також своечасно залучати авар!йно-рятувальну
розгортання моб!льних пункт!в об!гр!ву для надання допомоги людям, як!
1\^ ^ 0.1.6.2.розгортаг
Упиймтися у заторах.
ОСКОВКЩ^ЛЫКЕ)

3 питань надзвичайних ситуац!й, оборонно'! та моб!л!зац!йно'! роботи
забезпечити !нформування населения через засоби масово'! !нформацГ1
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3
про оч1куване ускладнення погодних умов та дотримання заходхв безпеки ири1Я1им
зимового пер1оду.
Терм1н виконання: протягом зимового периоду
8. Контроль за виконанням р1шення Ком1си покласти на начальника управлшня
комунального господарства Заварз1на Д.Г.

Голова К 0 М 1 С П - м1ський голова

О.А. Азаров
Л.О. Свстратова

льного Б1дп,1пу
В.Маль44ева

