
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

 БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ    
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                                                  П Р О Т О К О Л   № 3    

  
16 лютого 2022 року                                                                       м. Мукачево 
 
Головує:                             Заступник міського голови,  перший заступник  голови 

комісії  ТЕБ та НС  Едуард БАРЧІЙ 
 
Присутні:       члени комісії (згідно списку)        
                           

С Л У Х А Л И: 
  
Оголошення порядку денного засідання комісії. 
І. Про  стан готовності до водозабезпечення населення в  умовах 

надзвичайних ситуацій. 
Доповідав: Казибрід Олег Романович - директор КП «Міськводоканал». 
Заслухавши інформацію доповідача, з метою запобігання виникненню 

надзвичайної  ситуації на території міста Мукачева, комісія вирішила: 
 
1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради 
2.Забезпечити посилену охорону об’єктів водозабезпечення (водозаборів, 

свердловин). 
 
Управлінню міського господарства, комунальним підприємствам, 

суб’єктам господарювання незалежно від форми власності на території 
Мукачівської міської ТГ 

3. Поповнити наявний на території підпорядкованих об’єктів запас води для 
господарських потреб, потреб запасу води на випадок гасіння пожеж, а у разі  
потреби - організувати ремонт таких джерел водопостачання (резервуарів, 
пожежних водоймищ тощо). Про наявний запас води для організації гасіння 
пожеж, а також місця їхнього розміщення та об’єм,  повідомити Мукачівське РУ 
ДСНС України у Закарпатській області. 

4. Забезпечити утримання наявних автоцистерн для підвозу води у справному 
стані. 
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ІІ. Про стан  готовності  медичної  системи  та  надання  медичної  
допомоги мешканцям Мукачівської міської ТГ в умовах виникнення 
надзвичайної ситуації. 

Доповідав: Мешко Євген Васильович - директор КНП «Мукачівска ЦРЛ»  
Заслухавши інформацію доповідача,  комісія вирішила: 
 
1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
КНП «Мукачівска ЦРЛ» , КНП «Обласна дитяча лікарня» 
2. Забезпечити необхідний запас банку крові, резерв медикаментів та 

медичних засобів та  резерв продуктів харчування для забезпечення пацієнтів у 
випадку виникнення надзвичайної ситуації. 

3. Утримувати в готовності генератори резервного електроживлення 
закладів та здійснювати  їх              постійну перевірку технічного стану. 

4. Проводити заходи щодо приведення наявних захисних споруд для укриття 
персоналу та пацієнтів у випадку виникнення надзвичайної ситуації. 

 
КНП «Мукачівська ЦРЛ»,  КНП «Закарпатський територіальний центр 

екстреної медичної допомоги»  
5. Забезпечити запас  та зберігання паливно-мастильних матеріалів для потреб 

закладу, резерв медикаментів та медичних засобів у разі виникнення надзвичайної 
ситуації. 

 
ІІІ. Про стан готовності до безперебійного функціонування  підприємств, 

установ, організацій та  життєзабезпечення населення в умовах надзвичайної 
ситуації. 

Доповідали:  
Іванов Віктор Володимирович  - начальник Мукачівського відділення  АТ 

«Закарпатгаз»;  
Данко Мирослав Мирославович  - начальник Мукачівського РЕМ ; 
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна – начальник управління 

освіти, культури, молоді та спорту. 
 
Заслухавши інформацію доповідача, з метою ліквідації можливої  

надзвичайної  ситуації на території Мукачівської міської ТГ, комісія вирішила: 
 
1. Інформацію доповідачів з питання порядку денного взяти до уваги. 
Мукачівське відділення АТ «Закарпатгаз» ,  Мукачівський РЕМ   
2. Забезпечити запас  та зберігання паливно-мастильних матеріалів для потреб  

підприємств  у разі виникнення надзвичайної ситуації. 
3. Передбачити додаткові аварійні бригади для реагування на надзвичайні 

ситуації у разі їх виникнення. 
4. Забезпечити безперебійне функціонування роботи підприємств, установ та 

організацій, життєзабезпечення населення в умовах надзвичайної ситуації. 
 
 



Підприємствам,  установам, організаціям незалежно від форми власності 
на території Мукачівської міської ТГ 

5. Здійснювати спостереження, контроль та прогнозування можливості 
виникнення надзвичайних ситуацій на територіях підприємств. 

6. Забезпечити готовність сил i засобів цивільного захисту, можливість 
залучення додаткових сил i засобів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

7. Створити матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій i ліквідації ïx наслідків. 

8. Вжити заходів до забезпечення функціонування у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій i в особливий період, зокрема щодо 
продовження виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також 
здатності швидкого відновлення виробництва. 

9. Негайно інформувати про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, 
порушення функціонування суб’єктів господарювання або загрозу ïx зупинки 
(припинення виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг) 
Мукачівську міську раду, через відділ з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи. 

 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради; керівникам закладів вищої, професійно-технічної освіти та інтернатних 
закладів  на території Мукачівської міської територіальної громади 

10. Провести навчання з пожежної безпеки, перевірити систему оповіщення з 
відпрацюванням  евакуації персоналу та здобувачів освіти у закладах. 

11. Перевірити наявність та відповідність планів евакуації у закладах.  
12. Привести наявні захисні споруди у готовність до використання за 

призначенням.  
13. В разі відсутності захисної споруди, розглянути можливість 

використання наявних підвальних приміщень для  укриття персоналу та дітей. 
Інформацію про наявність та готовність таких приміщень надати відділу з питань 
з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
Мукачівської міської ради. 

 
Відділу з питань з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи Мукачівської міської ради 
14. Забезпечити готовність засобів оповіщення та засобів зв’язку 

Мукачівської міської ради для використання у разі виникнення надзвичайної 
ситуації. 

 
Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю,  відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

5. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення щодо 
поведінки та дій в разі виникнення надзвичайної ситуації. 

 
 
 



ІV. Про готовність  до пропуску льодоходу, паводків і весняних повеней. 
Доповідали:  
Діус Василь Васильович - директор ММКП «Ремонтно-будівельне 

управління»; 
Плева Василь Романович - начальник Мукачівського міськрайонного 

управління водного господарства  
Казибрід Олег Романович - директор КП «Міськводоканал» Мукачівської 

міської ради. 
 
Заслухавши інформацію доповідача, з метою забезпечення готовності до 

пропуску льодоходу, паводків і весняних повеней на території Мукачівської міської 
ТГ, комісія вирішила: 

1. Інформацію доповідачів з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
КП «Міськводоканал», ММКП «Ремонтно-будівельне управління», 
Мукачівському МР  управлінню водного господарства,  Мукачівському 

РУ ГУ ДСНС у Закарпатській області 
2. Забезпечити  у повному обсязі  виконання „Плану організаційних і 

практичних заходів та дій для безаварійного пропуску льодоходу, повені та 
дощових паводків на р.Латориця та Коропецькому каналі у 2021-2022 роках».  

Термін: згідно визначених планом 
термінів 

 
3. Забезпечити належну готовність аварійних бригад, відповідної техніки та 

оснащення для виконання завдань.  
4. Здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів 

господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, 
систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для 
відведення талої та дощової води в умовах можливої повені та паводків. 

5. Забезпечити необхідний запас сипучих матеріалів та мішків для укріплення 
можливих місць переливу (фільтрації, прориву) дамб (берегоукріплюючих споруд) 
паводковими (повеневими) водами. 

Термін: постійно при загрозі 
паводкової небезпеки 

Голосували: 
„За”  −  25 
„Проти”  −  0 
„Утримався”  − 0. 
 

 
Заступник міського голови, перший  
заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС              Едуард БАРЧІЙ      
                                                            
Головний спеціаліст  відділу з питань надзвичайних  
ситуацій, мобілізаційної  та оборонної роботи, 
секретар комісії                          Володимир ЯЦКІВ  
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