
                                                                   
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 12 
 
11 жовтня 2021 року                                                              м. Мукачево 
 

 
Головує: Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та  

НС, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів Мукачівської міської ради. 

 
Присутні:  члени комісії (згідно списку) 
                                         

 
С Л У Х А Л И: 

 
Оголошення порядку денного засідання комісії: 
 
І. Про виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 
період 2021/2022 років 

Доповідав: Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ 
та НС, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 

На сьогодні на території Мукачівської міської територіальної громади 
виникла складна ситуація, пов’язана з відсутністю постачання природного газу 
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років через 
неможливість проведення процедур закупівель.  

Вищенаведена ситуація може призвести до порушення нормальних умов 
життєдіяльності мешканців Мукачівської міської територіальної громади, 
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 місцевого 
самоврядування, закладів освіти, культури, соціальних закладів та закладів 
охорони здоров’я, що в умовах пандемії, пов’язаної із поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-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 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 доповідача про ситуацію з газопостачання об’єктів на 
території Мукачівської міської територіальної громади, прийняти до уваги. 

2. Відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного 
захисту України,  Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 
019:2010   визнати ситуацію, що може скластися, 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 Мукачівської міської територіальної громади, як надзвичайну 
ситуацію техногенного характеру  (код НС 10800 – НС унаслідок аварій на 
системах життєзабезпечення). 

  
АТ «Закарпатгаз», ТОВ «Закарпат Збут»   
3. Вжити заходи щодо недопущення припинення газопостачання органів 

державної влади, місцевого самоврядування, закладів  освіти, культури, 
охорони здоров’я та об’єктів критичної соціальної інфраструктури на території 
Мукачівської міської територіальної громади.  

4. У випадку виникнення аварійних ситуацій на трубопроводах або інших 
елементах системи газопостачання, діяти відповідно до Правил про безпеку 
постачання природного газу (наказ  Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості  України 02.11.2015 № 686 із змінами) про зазначені аварійні 
ситуації та можливе припинення газопостачання на території Мукачівської 
міської територіальної громади інформувати Мукачівську міську раду.  

  
Користувачам послуг із газопостачання на території Мукачівської 

міської територіальної громади  
5. Забезпечити економне та раціональне використання енергоресурсів. Не 

допускати випадків використання природного газу понад мінімально необхідні 
норми. 

6. Вживати додаткових заходів щодо забезпечення належного проходження 
опалювального сезону. 

7. Розглянути можливість переходу котелень  на альтернативні види 
палива.  



ІІ. Про стан вакцинації населення від COVID-19 на території 
Мукачівської міської територіальної громади та діяльність  суб’єктів 
господарювання в умовах встановлення у регіоні «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки 

Доповідала: Чубірко М.М. – директор КНП “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади”  

 
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія вирішила:  
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади”  
1. Забезпечити організацію роботи пунктів щеплення та центрів 

вакцинації населення Мукачівської міської територіальної громади з 
урахуванням можливості їх роботи в зручний для населення час. 

2. Постійно моніторити охоплення щепленням від COVID-19 населення 
Мукачівської міської територіальної громади. 

3. Продовжити  інформування населення Мукачівської міської 
територіальної громади про місця розміщення, графіки роботи, зміни режимів 
роботи пунктів щеплення та центрів вакцинації населення та посилення 
комунікації з населенням для формування прихильності до вакцинації. 

 
Відділу економіки Мукачівської міської ради  
4. Продовжувати проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи 

щодо можливості функціонування суб’єктів господарювання після 
встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки. 

5. Підготувати та довести до відома керівників суб’єктів господарювання 
листи, пам’ятки, інформаційні повідомлення тощо щодо можливості 
провадження діяльності після встановлення «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки за умови вакцинації від COVID-19 всіх працівників (постанова КМУ 
від 09.12.2020 №1236 (зі змінами)). 

  
Голосували: «За» -   26_ 

«Проти» - _0_ 
«Утримався» - _0_ 

 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                             Е.БАРЧІЙ    
                                
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  мобілізаційної  
та оборонної роботи,  секретар комісії                                      В.ЯЦКІВ  


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

