
                                                                   
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
 БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ    

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
пл. Духновича Олександра, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600, тел.: 2-10-47, 

e-mail:  mvk@mukachevo-rada.gov.ua 
 

П Р О Т О К О Л   № 16 
 
30 листопада 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) 
                                         
СЛУХАЛИ: 
 
І. Аналіз виконання попередніх рішень комісії з питань ТЕБ та НС: 
Про результати здійснення обстеження дитячого закладу  за адресою: 

м.Мукачево, вул.Миру, 82. 
Доповідав: Русняк М.І.- заступник начальника відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 
області. 

Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з метою 
запобігання порушень правил пожежної безпеки, санітарного законодавства, що 
можуть нести загрозу життю та здоров’юдітей, враховуючи Акт обстеження 
дитячого закладу за адресою: м.Мукачево, вул.Миру, 82, комісія вирішила: 
 

 1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
Відділу з питань НС, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 

міської ради           
2. Надіслати копію Акту обстеження дитячого приватного закладу за адресою: 

м.Мукачево, вул.Миру, 82 до державних установ для відповідного реагування: 
Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області  
Мукачівському РУП ГУНП в Закарпатській області; 
Головному управлінню національної соціальної сервісної служби у Закарпатській 

області; 
Мукачівському управлінню ГУДержспоживслужби в Закарпатській області 
Мукачівській філії ДУ “Закарпатський   обласний  центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України”; 
Мукачівській окружній прокуратурі; 
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Управління  Держпраці у Закарпатській області; 
Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. 
 

 
ІІ. Про стан дотримання на території Мукачівської міської 

територіальної громади вимог Правил охорони життя людей на водних 
об’єктах України, про підсумки купального сезону 2021 року  

Доповідав: Русняк М.І.- заступник начальника відділу запобігання 
надзвичайним ситуаціям Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 
області. 

 
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, 

враховуючи вимоги пункту 10 Плану основних заходів цивільного захисту 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого 
розпорядженням Мукачівського міського голови від 02.03.2021 № 67, 
протокольного рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.11.2021 року № 24, комісія вирішила: 

1.Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю, відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

2. Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу шляхом 
інформування населення щодо необхідності дотримання заходів безпеки на 
водних об’єктах, правил поведінки людей на водних об’єктах в зимовий період 
та під час підлідного вилову риби, а також порядку надання невідкладної 
медичної допомоги. 

Термін: упродовж зимового періоду  
2021-2022 років 
 

Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради, 
рекомендувати Мукачівському РУП ГУНП в Закарпатській області, 
Мукачівському РУ ГУДСНС в Закарпатській області 

 
3. При утворенні льодового покрову на водоймах, організовувати 

проведення рейдів у місцях любительського рибальства з метою роз’яснення 
 заходів безпеки та попередження загибелі людей на воді. 

 Термін: упродовж зимового періоду  
2021-2022 років 

 
 
 
 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради  
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4. Провести роз’яснювальну роботу серед школярів і молоді щодо 
профілактичних заходів попередження загибелі та травмування на воді у зимовий 
період. 

5. Обладнати (оновити) в учбових закладах куточки “Безпека на льоду”, 
“Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та 
обмороженні” тощо. 

 Термін: грудень 2021 року-січень 
2022 року 

 

ІІ. Про забезпечення готовності до роботи у зимовому періоді 2021-2022 
років та до дій в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій на 
території Мукачівської міської ТГ 

Доповідав: Барчій Е.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органі Мукачівської міської ради. 

З метою забезпечення готовності до дій та попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій на території Мукачівської міської ТГ під час 
зимового періоду 2021-2022 року, з протокольного рішення регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
09.11.2021 року № 24, комісія вирішила:  

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

    Управління міського господарства Мукачівської міської ради; 
ММКП «Ремонтно-будівельне управління»; КП «Міськводоканал»; 
Мукачівському РЕМ,  Мукачівському відділенню АТ “Закарпатгаз”  
 

2. З метою належного реагування на можливі надзвичайні ситуації  
зимового періоду 2021-2022 року, пов’язані з погіршенням погодних умов, 
порушенням сталої роботи транспортної інфраструктури, систем енерго-, газо-, 
водопостачання, зв’язку, а також інших систем житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери організувати та забезпечити: 

постійний моніторинг ситуації на території Мукачівської міської ТГ і 
оперативне реагування на виявлені загрози; 

утримання в готовності сил і засобів, що можуть бути залучені до 
виконання робіт із попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
характерних для зимового періоду; 

стабільну роботу систем зв’язку, енерго-, газопостачання на території 
Мукачівської міської ТГ. 

Термін: постійно упродовж зимового 
періоду 

 
3. Забезпечити в межах компетенції виконання заходів щодо оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації, характерні для зимового періоду, зокрема 
порушення транспортного сполучення на автомобільних дорогах та вулично-
дорожній мережі населених пунктів, аварій на об’єктах забезпечення 
життєдіяльності населення та соціально-побутової сфери, порушення 
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електропостачання, газопостачання, роботи телефонного зв’язку на території 
Мукачівської міської ТГ.  

Термін: при значному погіршенні 
погодних умов 

 
Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради, 

Управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради, 
Мукачівському РУ ГУ ДСНС України в Закарпатській області 

4. У період значного пониження температури повітря, з метою організації 
заходів щодо попередження  випадків перехолодження людей, розглянути та 
визначити місця можливого розміщення стаціонарних і мобільних пунктів 
обігріву, які при необхідності будуть розгорнуті. 

Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області: 
5. Забезпечити готовність до застосування сил і засобів на випадок 

знеструмлення або порушення теплопостачання об’єктів соціальної сфери, 
зокрема лікарень, соціальних чи дошкільних закладів, шкіл тощо на території 
Мукачівської міської ТГ. 

6. Забезпечити готовність до розгортання, в разі необхідності, мобільних 
пунктів обігріву. Під час функціонування мобільних пунктів обігріву 
організувати цілодобове позмінне чергування особового складу та дотримання 
заходів протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 

Термін: упродовж зимового періоду 
2021–2022 років 

 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
7. Інформацію про визначені пункти обігріву, їх адресу поширювати через 

місцеві засоби масової інформації. 
 

Термін: у період значного 
пониження температури у зимовий 
період 

 
Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської 
ради; КУ «Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської 
ради» 
8. Відпрацювати по всіх населених пунктах територіальної громади списки 

людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств 
населення з метою надання їм першочергової допомоги при пониженні 
температури повітря.  

Термін: до 10 грудня 2021 року 

 
9. З метою недопущення випадків переохолодження вдома, провести 

інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед осіб, які перебувають на обліку 
в КУ «Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради», як 
отримувачі соціальної допомоги вдома, та сімей з дітьми, які перебувають у 
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складних життєвих обставинах і над якими здійснюється соціальний супровід, 
про можливість одержання субсидії на опалювальний сезон (в т.ч. на тверде 
паливо) та пільги на сплату за комунальні послуги. 

 
Термін: упродовж зимового періоду 
2021–2022 років 

ММКП «Ремонтно-будівельне управління» 
10. З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на 

автошляхах територіальної громади, протягом зимового періоду 2021–2022 
років забезпечити утримання автомобільних доріг в належному 
експлуатаційному стані. У випадку фіксації аварійних ділянок (падіння дерев, 
руйнування підпірних стінок, мостів, аварійної ямковості, снігових заметів, 
тощо) вживати термінових заходів щодо їх ліквідації.  

 Термін: упродовж зимового періоду 
 

Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської 
міської ради; відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 
оборонної роботи Мукачівської міської ради; старостам старостинських 
округів Мукачівської міської територіальної громади 

 
11. Проводити роз’яснювальну робота серед населення ТГ щодо 

дотримання правил безпечного користування електрообігрівальними 
приладами, газовим, пічним обладнанням та вчасного проведення робіт 
спеціалізованими організаціями з наданням актів про перевірку та прочищення 
димових та вентиляційних каналів. 

 

 
         

Голосували:  “За”  __22_ 
                      “Проти”_0__ 
                      “Утримались”_0__                  

 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                      Едуард БАРЧІЙ                              
                          
Головний спеціаліст відділу з питань  надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
Мукачівської міської ради, в.о. секретаря комісії                 Володимир ВАСЬКО 


