
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                   
                

                                   П Р О Т О К О Л   № 19      
17  грудня   2020 року                                                                       м. Мукачево 
 
 
 
Головує:                             Міський голова, голова комісії  ТЕБ та НС 

Балога А.В. 
 
Присутні:       члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
 
І.   Оголошення порядку денного засідання комісії. 
Доповідала: Карпік В.П. – заступник голови комісії ТЕБ та НС 

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

ІІ. Про запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на 
найбільш уразливих об’єктах і системах життєзабезпечення населення в  
осінньо-зимовий період 2020–2021 роках. 

 Доведення інформації про завдання, що визначені рішенням регіональної 
комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
01.12.2023 року №23.  

Доповідала: Карпік В.П. – заступник голови комісії ТЕБ та НС 
Мукачівської міської ради, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи. 

Заслухавши інформацію доповідача, комісія вирішила: 
1. Інформацію доповідача з порядку денного прийняти до уваги. 
2. ММКП «Ремонтно-будівельне управління», ММКП «Мукачів-

пастранс», ММКП «Мукачівводоканал», КП «Міськводоканал», 
Мукачівська РЕМ, Мукачівське відділення АТ “Закарпатгаз”, Ядро мережі 
та об’єктів звязку №126/3 м.Мукачево, Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, керівники ОСББ, ТОВ «І.Т.В. Сервіс- плюс» 

2.1. З метою належного реагування на можливі надзвичайні ситуації зимового 
періоду 2020–2021 років, пов’язані з погіршенням погодних умов, порушенням 
сталої роботи транспортної інфраструктури, систем енерго-, газо-, 
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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 
територіальної громади і оперативне реагування на виявлені загрози; 

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

- стабільну роботу транспортної інфраструктури, систем енерго-, газо-, 
водопостачання,  зв’язку на території Мукачівської міської територіальної 
громади. 

Термін: постійно упродовж 
зимового періоду 

2.2. 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, аварій на об’єктах забезпечення життєдіяльності населення та 
соціально-побутової сфери, порушення електропостачання, газопостачання, 
роботи телефонного зв’язку.  

Термін: при значному погіршенні 
погодних умов 

              3. ММКП «Ремонтно - будівельне управління»  
3.1. Забезпечити готовність інженерної, спеціальної і снігоочисної техніки 

до роботи в складних погодних умовах. 
3.2. На час сильних снігопадів та ожеледиці здійснювати у найкоротші 

строки профілактичне оброблення дорожнього покриття протиожеледною 
сумішшю та прибирання снігу спеціальною технікою. 

Термін: постійно при погіршенні 
погодних умов  

4. Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради,  
ММКП «Мукачівводоканал», КП «Міськводоканал», КНП 

«Мукачівська ЦРЛ», Закарпатська обласна дитяча лікарня 
4.1. Вжити заходів щодо забезпечення об’єктів (лікарні, школи, дитячі 

садки, інтернати, водозабори, каналізаційно-насосні станції тощо) автономними 
джерелами живлення та їх готовності до роботи в умовах низьких температур. 

Термін: постійно упродовж 
зимового періоду 

5. Управління міського господарства Мукачівської міської ради, 
Управління праці та соціального захисту населення, Мукачівський МРВ 
УДСНС України у Закарпатській області 

5.1. 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. 

 
 



 
6. Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
6.1. У випадку прийняття рішень щодо розгортання мобільних пунктів 

обігріву, забезпечити їх паливом і продуктами харчування.  
Термін: у період значного 
пониження температури у зимовий 
період 

7. КНП «Мукачівська ЦРЛ», Закарпатська обласна дитяча лікарня 
7.1. Відпрацювати порядок надання, за необхідності, лікарської допомоги 

постраждалим у медичних закладах з ознаками переохолодження та обмороження. 
Термін: постійно упродовж 
зимового періоду 

8. Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради 

8.1.Забезпечити належний соціальний супровід самотніх осіб похилого 
віку та осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку у відділенні соціальної 
допомоги вдома та вжити заходів для виявлення та взяття на облік таких осіб. 

Термін: при погіршенні погодних 
умов у зимовий період 2020–2021  
років 
 

       Служба у справах дітей Мукачівської міської ради 
8.2. Створити облік та здійснювати відвідування сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, для вжиття заходів із 
запобігання загрози їх життю та здоров’ю. 

Термін: при погіршенні погодних 
умов у зимовий період 2020–2021 
років 
 

9. Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 
9.1. Для отримання інформації про осіб, які потребують допомоги у період 

сильних морозів, запровадити функціонування «гарячої лінії» на базі Управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради  за номером: 099-123-29-30. 

Термін: упродовж зимового 
періоду 2020–2021років 

10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Закарпатській 
області, Мукачівському ВП ГУНП в Закарпатській області, Управлінню 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 

10.1. Організувати патрулювання, особливо у нічний час, спрямоване на 
виявлення осіб, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, жебракують та 
мають ризик отримати переохолодження. 

Термін: постійно, у період 
значного пониження температури у 
зимовий період 

 



 
 
 
ІІ. Про підготовку до пропуску льодоходу, паводків і весняних 

повеней у 2021 році та затвердження „Плану організаційних та 
практичних заходів та дій для безаварійного пропуску льодоходу, повені та 
дощових паводків на р.Латориця та Коропецькому каналі у 2021-2022 
роках” 

 
   Доповідав:  Кунець Л.П. – в.о. начальника Мукачівського міжрайонного 

управління водного господарства. 
 Доповідав: Діус В.В. - директор ММКП «Ремонтно – будівельне 

управління». 
  Доповідав:  Федорняк І.Д. - директор ММКП “Мукачівводоканал”. 
Заслухавши інформацію доповідачів з питань порядку денного,  комісія 

вирішила: 
1. Інформацію доповідача з питань порядку денного взяти до уваги. 
2. Затвердити „План організаційних і  практичних заходів та дій для 

безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на р.Латориця 
та Коропецькому каналі у 2021-2022 роках”, що додається. 

 

3. ММКП «Ремонтно-будівельне управління», ММКП 
«Мукачівводоканал», КП «Міськводоканал», Мукачівське міжрайонне 
управління водного господарства, відділ з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради 

3.1. Забезпечити у повному обсязі виконання заходів „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 

3.2. Забезпечити належну готовність аварійних бригад, відповідної техніки 
та оснащення для виконання завдань плану.  

Термін: протягом 2021-2022 років, 
при загрозі паводкової небезпеки 

3.3. 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. 

Термін: постійно при загрозі 
паводкової небезпеки 

 



 

4. ММКП  «Ремонтно–будівельне  управління»,  ММКП 
«Мукачівводоканал», КП «Міськводоканал», відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради 

 
 4.1. Вжити заходів щодо фактичного накопичення місцевих матеріальних 

резервів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у обсягах згідно 
Номенклатури, затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 17.11.2020 року №447.   

Термін: згідно визначених планом 
термінів 

 
     5. ММКП «Ремонтно–будівельне управління» 
5.1. Вжити заходів щодо складування у найбільш критичних, у 

протипаводковому відношенні, сипучих матеріалів обсягом не менше 10-15 м3. 
Місця складування максимально наблизити до прогнозованих місць переливу 
(фільтрації, прориву) дамб (берегоукріплюючих споруд) паводковими 
(повеневими) водами. 

Термін: постійно при загрозі 
паводкової небезпеки 

 
6. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради 
6.1. Забезпечити доведення до населення порядку дій під час загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із проходженням  весняної 
повені та дощових паводків на території Мукачівської міської територіальної 
громади. 

Термін: постійно при загрозі 
паводкової небезпеки 

ІІІ. Про стан техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів 
та об’єктів підвищеної небезпеки на території Мукачівської міської 
територіальної громади 

Доповідав: Шапетко С.М. – провідний інспектор Мукачівського МРВ 
УДСНС України у Закарпатській області.  

Заслухавши інформацію доповідача з даного питання, комісія вирішила: 
1. Інформацію  з питання порядку денного взяти до уваги. 
2. Затвердити «Перелік потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів 

підвищеної небезпеки на території Мукачівської міської територіальної 
громади», що додається. 

IV. Про організацію та аналіз роботи місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за 2020 рік та 
затвердження «Орієнтовного плану роботи комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради 
на 2021 рік». 



 
Доповідала: Карпік В.П. – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради. 
Заслухавши інформацію доповідача з даного питання, комісія вирішила: 
1. Інформацію з питання порядку денного взяти до уваги. 
2. Затвердити «Орієнтовний план роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради на 
2021 рік», що додається. 

 
  
 
 
 
Мукачівський міський голова,  
голова комісії ТЕБ та НС            А.БАЛОГА 
                              
                                     
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  
мобілізаційної та оборонної роботи, 


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

