
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        
 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

26  січня   2021 року                                                                       м. Мукачево 
 
 
Головує:  Лендєл О.В. -  заступник голови комісії  ТЕБ та НС, керуючий 
                 справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
                 
 
Присутні:  члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
Оголошення порядку денного засідання комісії: 
Про заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 

території Мукачівської міської територіальної громади. 
Доповідав: Лендєл О.В. – заступник голови комісії ТЕБ та НС Мукачівської 

міської ради,  керуючий справами виконавчого комітету. 
 Доведення інформації про трагедію, що сталася 21 січня 2021 року 

внаслідок пожежі у місті Харкові та завдань, що визначені дорученням 
регіональної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

Доповідав: Лендєл О.В.- заступник голови комісії  ТЕБ та НС, керуючий 
справами виконавчого комітету. 

Заслухавши інформацію доповідача,  з метою запобігання виникнення 
пожеж та оперативного реагування на них, комісія вирішила: 

 
1. Управлінню праці та соціального захисту населення, управлінню 

міського господарства, службі у справах дітей Мукачівської міської ради, 
управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради, 

рекомендувати  Мукачівському ВП ГУНП в Закарпатській області та 
Мукачівському МРВ УДСНС України у Закарпатській області 

1.1. Створити робочу групу  для проведення перевірки дотримання 
законності та заходів безпеки  на об’єктах, що надають соціальні послуги, та 
затвердити її  склад (додається). 

 
 



 
 1.2. Провести роботу щодо виявлення і встановлення на території 

Мукачівської міської територіальної громади фактів надання, з порушенням 
вимог законодавства, послуг з проживання та/або утримання людей похилого 
віку, осіб з інвалідністю та інших осіб групи ризику. 

 1.3. Забезпечити проведення позапланових заходів щодо дотримання 
законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки  на об’єктах:                          
КУ “Психоневрологічний інтернат №1 (м.Мукачево, вул. Свято-Михайлівська, 
37а), Психоневрологічний інтернат (м.Мукачево, вул.Королеви Єлизавети,32), 
Мукачівський дитячий будинок-інтернат (м.Мукачево, вул. І.Франка,53), 
Мукачівська спеціалізована ЗОШ-інтернат 1-2 ступеня Закарпатської обласної 
ради (м.Мукачево, вул.Димитрова,4), Обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (вул.Духновича, 
87)  та Будинку ім.Святої Єлизавети (с.Павшино).  

Термін: невідкладно 
 
1.4. Забезпечити формування переліку, при виявленні і встановленні на 

території Мукачівської міської територіальної громади фактів надання, з 
порушенням вимог законодавства, послуг з проживання або утримання людей 
похилого віку, осіб з інвалідністю та інших осіб групи ризику та провести їх 
перевірку на предмет законності їх функціонування і утримання згідно 
встановлених вимог щодо безпеки, у тому числі протипожежної. 

 
Термін: до 15.02.2021 року 

 
2. Рекомендувати  Мукачівському МРВ УДСНС України у Закарпатській 

області: 
2.1. Забезпечити проведення в установленому порядку позапланових 

заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 
пожежної безпеки в готелях, пансіонатах, хостелах, будинках, інших місць 
розміщення людей похилого віку та осіб з інвалідністю розташованих на 
території Мукачівської міської територіальної громади. 

2.2. Надати комісії з питань ТЕБ та НС Мукачівської міської ради 
інформацію щодо результатів проведених перевірок з питань додержання вимог 
законодавства у сфері пожежної безпеки на зазначених об'єктах. 

 
Термін: до 28.04.2021 року 
за результатами завершення 
перевірок 

 
3. Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради,  

відділу культури Мукачівської міської ради, КНП «Мукачівська ЦРЛ», 
управлінню міського господарства Мукачівської міської ради, управлінню 
праці та соціального захисту населення, відділу економіки Мукачівської 
міської ради, рекомендувати Мукачівському МРВ УДСНС України у 



Закарпатській області: 
3.1. Забезпечити неухильне виконання вимог щодо додержання 

законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням 
людей (в закладах освіти, гуртожитках, закладах охорони здоров'я та 
соціального захисту, торговельно-розважальних закладах, готелях, об'єктах 
критичної і транспортної інфраструктури, тощо), розташованих на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

3.2. Забезпечити додержання вимог законодавства щодо забезпечення 
пожежної безпеки підвідомчих об'єктів: 

- системами протипожежного захисту та підтримання їх у робочому стані 
(системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління 
евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостереження, тощо); 

- обладнання приміщень закладів, установ, організацій з масовим 
перебуванням людей системами протипожежного захисту,  у разі  їх відсутності; 

- забезпечення приміщень справними та сертифікованими первинними 
засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності; 

- утримання у належному стані аварійних виходів та шляхів евакуації, 
під'їзних шляхів для пожежних та аварійно-рятувальних служб; 

- проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів 
захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- здійснення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних 
приміщень. 

3.3. Забезпечити проведення об’єктових навчань з евакуації на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій.  

Термін: постійно 
 
4. Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської 

міської ради, відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 
оборонної роботи Мукачівської міської ради 

4.1. Здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення 
щодо необхідності додержання правил пожежної безпеки та порядку дій на 
випадок виникнення (виявлення) пожежі. 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету, 
заступник голови комісії ТЕБ та НС                                        О.ЛЕНДЄЛ 

    
                              
                                     
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 
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