
 
 

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 2-13-43 

Е-mail: 04053654@mail.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 

м. Новоград-Волинський       19 жовтня   2021 р.    

    

ПРИСУТНІ: Авраменко В.Г. – голова комісії, Туровський І.Й. – перший заступник 

голови комісії, Рафальський О.В. – заступник голови комісії, Левченко Ю.П. – секретар 

комісії. 

Запрошені члени комісії (за списком). 

ПРОВІВ ЗАСІДАННЯ: Авраменко В.Г. - голова комісії, голова державної 

адміністрації. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про підготовку райдержадміністрації, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. Про 

затвердження Плану заходів структурних підрозділів райдержадміністрації, 

районних управлінь, організацій, установ та підприємств, органів місцевого 

самоврядування щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на 

об'єктах життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих 

погодних умов осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 років1. 

  Доповідають: 

1. ГУДЗЬ Д.С., начальник відділу житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації. 

2. САВЧУК А.А., заступник начальника управління – 

начальник відділу економіки та агропромислового 

розвитку управління соціально-економічного розвитку 

території райдержадміністрації. 

3. ГАЛИГІН В.М., головний інженер Новоград-

Волинського району електричних мереж. 

4. ГОРДІЙЧУК  Ю.Г., головний інженер Новоград-

Волинської дільниці АТ "Житомиргаз". 

                                                           
1 Протокол обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 22.09.2021 №18. 
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2.  Про стан імунопрофілактики населення району за 6 місяців 2021 року2. 

  Доповідають: 

1. САВЧУК А.А., заступник начальника управління – 

начальник відділу економіки та агропромислового 

розвитку управління соціально-економічного розвитку 

території райдержадміністрації. 

2. ПРИХОДЬКО О.М., головний лікар КНП "ЦПМСД 

Чижівської сільської ради". 

3.  Про організацію забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення в районі3. 

  Доповідають: 

1. КОВАЛЬ О.С., начальник Новоград-Волинського 

управління ГУ Держпродспоживслужби в області.  

4.  Про стан місць масового відпочинку на воді4. 

  Доповідають: 

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу 

житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації. 

2. КОЛЕСНИК А.В., начальник Новоград-Волинської 

міської комунальної рятувальної станції на воді.  

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент роботи комісії). 

1.  СЛУХАЛИ: Про підготовку райдержадміністрації, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування до дій в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 року. Про затвердження Плану заходів 

структурних підрозділів райдержадміністрації, районних 

управлінь, організацій, установ та підприємств, органів 

місцевого самоврядування щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення 

населення та комунікаціях внаслідок несприятливих 

погодних умов осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 років. 

  Доповідач: 

1. ГУДЗЬ Д.С., начальник відділу житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації. 

2. САВЧУК А.А., заступник начальника управління – 

начальник відділу економіки та агропромислового 

                                                           
2 Протокол обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 22.09.2021 №18. 
3 Протокол обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 22.09.2021 №18. 
4 Лист ДСНС України від 28.09.2021 №03-16440/262-2. 
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розвитку управління соціально-економічного 

розвитку території райдержадміністрації. 

3. ГАЛИГІН В.М., головний інженер Новоград-

Волинського району електричних мереж. 

4. ГОРДІЙЧУК  Ю.Г., головний інженер Новоград-

Волинської дільниці АТ "Житомиргаз". 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 

адміністрації. 

2. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, 

внесених в ході обговорення (одноголосно): 

1. Затвердити План заходів структурних підрозділів райдержадміністрації, 

районних управлінь, організацій, установ та підприємств, органів місцевого 

самоврядування щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах 

життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих погодних 

умов осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 років (додаток 1). 

2. Затвердити склад районного оперативного штабу для координації дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок несприятливих погодних умов осінньо-

зимового періоду 2021 - 2022 років (додаток 2). 

3. Міським, селищним, сільським радам (рекомендувати): 

1)  з метою підвищення стійкості електропостачання, покращення доступу 

пожежної техніки до місць пожежі провести роботи з кронації дерев в межах населених 

пунктів; 

2) встановити взаємодію з населенням та з районами електричних мереж з 

питань протидії крадіжок на лініях електропередачі та трансформаторних підстанціях. 

4. Новоград-Волинському, Баранівському, Ємільчинському районам 

електромереж (рекомендувати) запровадити процедуру встановлення начальниками 

бригад взаємодії з представниками місцевих органів самоврядування під час 

проведення планових або аварійних робіт з метою інформування про хід робіт та 

отримання необхідної підтримки. 

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, районним організаціям та 

підприємствам, рекомендувати міським, селищним, сільським радам поінформувати 

районну комісію через відділ житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації (Гудзь Д.С.) та районне управління ГУ ДСНС України в області 

(Рафальський О.В.) про виконання пунктів 3-7, 11, 12, 14 до 1 листопада 2021 року. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про стан імунопрофілактики населення району за 6 місяців 

2021 року. 

  Доповідач: 
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1. САВЧУК А.А., заступник начальника управління – 

начальник відділу економіки та агропромислового 

розвитку управління соціально-економічного 

розвитку території райдержадміністрації. 

2. ПРИХОДЬКО О.М., головний лікар КНП "ЦПМСД 

Чижівської сільської ради". 

ВИСТУПИЛИ: 

1. КОРПАЧ Н.О., начальник міжрайонного відділу ДП "Житомирський 

обласний лабораторний центр". 

2. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 

адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та 

зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 

1. Рекомендувати міським, селищним та сільським головам взяти під 

особистий контроль організацію планування та проведення вакцинації дитячого та 

дорослого населення. 

2. Управлінню соціально-економічного розвитку території 

райдержадміністрації (Савчук А.А.), керівникам закладів охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги (рекомендувати): 

1) неухильно дотримуватись вимог наказу МОЗ України від 16.09.2011 №595 

"Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й 

обігу медичних імунобіологічних препаратів"; 

2) поновити у розрізі кожного закладу графіки Днів здорової дитини, 

підготувати поіменні плани проведення щеплень дитячого населення за формою 

"Журнал місячного планування і обліку профілактичних щеплень» (ф. 064/о), як 

планової, так й пропущених вакцинацій; 

3) забезпечити виконання п.3 розділу IV наказу МОЗ України від 16.09.2011 

№595 (зі змінами), щодо вакцинації дорослого населення проти кору, у разі відсутності 

даних про щеплення чи перенесене захворювання в анамнезі; 

4) продовжити роботу центрів щеплення до 21.00 з метою покращення доступу 

населення до вакцинації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління соціально-

економічного розвитку території райдержадміністрації (Савчук А.А.). 

 

3.  СЛУХАЛИ: Про організацію забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення в області. 

  Доповідач: 

1. КОВАЛЬ О.С., начальник Новоград-Волинського 

управління ГУ Держпродспоживслужби в області. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. СТЕПАНЮК С.М., представник міжрайонного відділу ДП 

"Житомирський обласний лабораторний центр". 

2. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної адміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 

1. Райдержадміністрації, міським, селищним та сільським головам, власникам 

джерел водопостачання (рекомендувати):   

1)  взяти під особистий контроль забезпечення на підпорядкованій території 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, у т.ч. щодо недопущення 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2;  

2)  вжити невідкладних заходів щодо покращення якості питної води в 

централізованих системах водопостачання. Для забезпечення населення  водою 

гарантованої якості своєчасно  проводити  очищення та дезінфекцію всіх  громадських 

колодязів,  каптажів та бюветів не менше 1 раз на рік, в тому числі  після позитивних 

результатів бактеріологічних досліджень та у разі погіршення епідситуації. 

Утримувати їх в належному санітарному стані; 

3)  забезпечити проведення  періодичного відомчого лабораторного контролю 

безпечності та якості питної води:  із громадських криниць та джерел - скороченого не 

рідше 1 разу в квартал, повного – не рідше 1 разу в рік та  у разі погіршення епідемічної 

ситуації; з комунальних водогонів – відповідно до затверджених робочих програм та 

технічних регламентів (підстава: ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною» № 2.2.4-171-10, затверджені наказом МОЗ 

України № 400 від 12.05.10р.) 

4)  забезпечити в межах повноважень дотримання суб’єктами господарської 

діяльності вимог законодавства під час виробництва, зберігання та реалізації харчових 

продуктів, забезпечення населення питною водою та надання відповідних послуг в 

умовах нестабільної епідемічної ситуації щодо гострих кишкових інфекційних хвороб 

та ризиків завезення на територію області особливо небезпечних захворювань; 

5)  забезпечити виконання заходів щодо недопущення утворення 

несанкціонованих сміттєзвалищ на території населених пунктів, упорядкування 

полігонів твердих побутових відходів, сміттєзвалищ, приведення у належний 

санітарно-технічний стан місць відпочинку та масового перебування людей; 

6)  вжити заходів щодо приведення продовольчих ринків та об’єктів дрібно-

роздрібної торгівлі у відповідність до вимог чинного законодавства та припинення 

торгівлі харчовими продуктами у несанкціонованих місцях, ліквідації стихійної 

торгівлі; 

7)  привести в належний санітарно-технічний стан лікувально-профілактичні 

заклади, призначені для госпіталізації хворих з гострими кишковими інфекціями та 

підозрою на особливо-небезпечні інфекції; 

8)  зобов’язати керівників районних навчально-виховних закладів щодо 

забезпечення в них належного санітарно-технічного стану у відповідності до вимог 

державних санітарних правил та забезпечення харчоблоків закладів достатньою 

кількістю холодильного та технологічного обладнання, гарячою та холодною 

проточною водою. 

2. Керівникам та власникам закладів громадського харчування 

(рекомендувати) забезпечити постійний відомчий лабораторний контроль: 

1)  готової продукції - не рідше 1 разу на місяць, якості миття посуду та 

інвентарю – не рідше 1 разу у квартал; 
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2)  питної води – не рідше 1 разу в рік (підстава:  Деражавні санітарні правила 

"Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування" 

ДСП № 4.4.5.078-2001, затверджені постановою ГДСЛ України № 139 від 07.11.2001р., 

ДСаНПіН 2.2.4.-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною", затверджених наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. № 400). 

3.  Управлінню соціально-економічного розвитку територій 

райдержадміністрації (Савчук А.А.), керівникам підрозділів охорони здоров’я 

об’єднаних територіальних громад (рекомендувати): 

1)  вжити заходів щодо забезпечення готовності лікувально-профілактичних 

закладів до прийому хворих з підозрою на особливо-небезпечні інфекції та гострими 

кишковими інфекціями, їх лабораторного обстеження, забезпечення наявності 

достатньої кількості засобів індивідуального захисту, засобів діагностики та лікування 

тощо; 

2)  у разі виявлення хворих з підозрою на особливо-небезпечні інфекції та з 

гострими кишковими інфекціями, а також про випадки виникнення спалахів харчових 

отруєнь та інфекційних захворювань серед населення, - забезпечити негайне 

інформування Новоград-Волинський та Олевський міжрайонні відділи ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" та Новоград-Волинське, 

Баранівське, Ємільчинське управління Головного управління Держпродспоживслужби 

в Житомирській області. 

4. Управлінню соціально-економічного розвитку територій 

райдержадміністрації (Савчук А.А.), керівникам підрозділів охорони здоров’я 

об’єднаних територіальних громад (рекомендувати), Новоград-Волинському, 

Олевському міжрайонним відділам ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр 

МОЗ України" у повному обсязі проводити профілактичні та протиепідемічні заходи 

по ліквідації та недопущенню розповсюдження гострих кишкових інфекцій, особливо 

небезпечні інфекції, в т.ч. коронавірусної хвороби COVID-19. 

5.  Новоград-Волинському, Баранівському, Ємільчинському управлінням ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області: 

1)  здійснювати дієвий нагляд за об’єктами підвищеного епідемічного ризику 

по дотриманню в них вимог чинного законодавства; 

2)  забезпечити в межах покладених повноважень контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів по 

недопущенню розповсюдження коронавірусної хвороби; 

3)  при виявленні порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 

режимів на об’єктах підвищеного епідемічного ризику вживати вичерпні заходи по їх 

усуненню;  

4)  забезпечити участь у проведенні санітарно-епідеміологічного розслідування 

випадків групових захворювань (спалахів) інфекційних хвороб, отруєнь серед 

населення; 

5)  при залученні до комісійних перевірок об’єктів, що мають важливе соціальне 

значення, в розрізі недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових 

отруєнь, надавати вичерпних рекомендацій щодо додержання вимог санітарного 

законодавства; 

6)  забезпечити відповідне інформування через засоби масової інформації, 

мережу Internet щодо заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення 
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інфекційних захворювань та харчових отруєнь. 

6. Новоград-Волинському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області (А. Гнатенко): 

1)  вживати заходи щодо ліквідації на території населених пунктів стихійної 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; 

2)  забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних вимог щодо 

недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби під час здійснення 

пасажирських перевезень. 

7. Новоград-Волинському, Олевському міжрайонним відділам ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України": 

1)  забезпечити проведення епідеміологічного нагляду за гострими кишковими 

7 інфекціями, особливо-небезпечними інфекціями, в т.ч. коронавірусною хворобою 

COVID-19, на всіх етапах виявлення хворих; 

2)  здійснювати моніторинг інфекційної захворюваності населення в розрізі 

територіальних об’єднаний громад з розробкою повноцінних відповідно до ситуації 

санітарно-протиепідемічних заходів. 

8. Управлінню соціально-економічного розвитку території 

райдержадміністрації (Савчук А.А.), керівникам, засновникам та власникам закладів 

освіти (рекомендувати): 

1)  забезпечити в закладах безперебійну подачу питної води гарантованої 

якості, організувати належний питний режим, створити необхідні умови для 

дотримання правил особистої гігієни дітьми та персоналом харчоблоків; 

2)  вжити заходи щодо приведення санітарно-технічного стану закладів до 

вимог чинного законодавства; 

3)  забезпечити дотримання санітарних норм та правил при функціонуванні 

харчоблоків, утриманні території та приміщень закладів;  

4)  забезпечити суворе дотримання протиепідемічного режиму в закладах 

освіти, в т.ч. і протиепідемічних заходів по недопущенню розповсюдження 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

4.  СЛУХАЛИ: Про стан місць масового відпочинку на воді. 

  Доповідач: 

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу 

житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації 

Питання розглядається на вимогу листа ДСНС України від 28.09.2021 №03-

16440/262-2 "Про стан місць масового відпочинку на водних об’єктах України".  

Листом визначено, що місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування неналежно виконуються вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2002 р. № 264 “Про затвердження Порядку обліку 

місць масового відпочинку населення на водних об’єктах”. На сьогодні визначені 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування всього 
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1679 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, з них 1239, які мають у 

володінні пляжі. При цьому обладнано місць масового відпочинку людей на водних 

об’єктах (пляжів) відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних 

об’єктах України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 № 301, 

зареєстрованим у Мін’юсті України 4 травня 2017 р. за № 566/304341 (далі - Правила), 

всього 1145 місць, що становить 68 % загальної кількості. 

Потребує покращення робота щодо постійного та обов’язкового 

обслуговування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах 

атестованими аварійно-рятувальними службами. Всього укладено 1051 (91 %) таких 

угод. Найгірша ситуація щодо обов’язкового обслуговування таких місць склалась у 

Київській та Чернігівській (14 %), Луганській (20 %), Донецькій (22%), Рівненській (35 

%), Дніпропетровській (45 %) та Волинській (53 %) областях. 

Водночас станом на 28.09.2021 кількість затонулих порівняно з аналогічним 

періодом 2020 року збільшилась на 7,6 %. 

Значне збільшення кількості загиблих на воді зафіксовано у Львівській (на 47 

%), Миколаївській (на 31 %), Київській (на 30 %), Черкаській (на 27 %), 

Дніпропетровській (на 21 %), Чернігівській (на 14 %), Одеській (на 13 %), Херсонській 

(на 10 %) областях та в м. Києві (на 33 %). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ГУДЗЬ Д.С., начальник відділу житлово – комунального 

господарства, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації. 

2. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 

адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та 

зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 

1. У відповідності до наказу МВС України від 10.04.2017 №301 "Про 

затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України", 

зареєстрованого міністерством юстиції України 04.05.2017 за № 566/30434, з метою 

покращення безпеки перебування людей на водних об’єктах рекомендувати міським, 

селищним, сільським радам: 

1)  рішеннями виконкомів визначити місця масового відпочинку людей та 

обладнати їх у відповідності до вимог безпеки до пляжів, місць масового відпочинку 

людей на водних об’єктах; 

2)  продовжити роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил поведінки 

на воді, особливо у зимовий період; 

3)  укласти договори з Новоград-Волинською міською комунальною 

рятувальною станцією на воді щодо розшуку та підняття на поверхню тіл загиблих на 

воді (Колесник Анатолій Володимирович, тел. 063 520 9457). 

 

Голова адміністрації, 

голова комісії       В’ячеслав АВРАМЕНКО 

 

Секретар комісії       Юрій ЛЕВЧЕНКО



Додаток 1  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

від 19.10.2021 №17. 

П Л А Н 

заходів управлінь, відділів райдержадміністрації, районних організацій та підприємств, органів місцевого 

самоврядування щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення населення 

та комунікаціях внаслідок несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 років 

Метою цього плану є забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій внаслідок несприятливих погодних умов 

осінньо-зимового періоду і підвищення рівня оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій (далі - НС) 

техногенного та природного характеру. 

Основні завдання плану: 

забезпечення готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій внаслідок несприятливих погодних умов осінньо -зимового періоду; 

координація дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо попередження надзвичайних ситуацій, усунення 

причин, що сприяють їх виникненню, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

забезпечення контролю за станом готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області (далі - 

ЄДС ЦЗ ) та її ланок до дій під час несприятливих погодних умов осінньо -зимового періоду. 

№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

1.  Проаналізувати причини виникнення НС техногенного та 

природного характеру, що виникали в осінньо-зимовий період 

останніх років на території міст (районів) та недоліки з підготовки до 

дій органів управління і сил 

Управління, відділи райдержадміністрації, міські, 

сільські, селищні ради, установи та підприємства, 

відповідальні за життєзабезпечення населення 

до  20.10.2021 

2.  Вжити заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних Відділ житлово-комунального господарства, постійно 
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№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

ситуацій у житлово-комунальному господарстві та забезпечити 

безумовне виконання спланованих заходів, спрямованих на стале 

функціонування об’єктів ЖКГ   

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, районне управління ГУ ДСНС 

України в області, міські, селищні, сільські ради 

3.  Уточнити плани реагування на можливі НС, пов’язані з погіршенням 

погодних умов (сильні морози, снігопади, налипання снігу, снігові 

замети, хуртовини та ожеледиця, паводків, що утворилися внаслідок 

інтенсивних дощів, тощо), на об’єктах життєзабезпечення, аварій у 

системах електро-, газо-, тепло-,водопостачання та 

водовідведення, порушення автомобільного руху на дорогах 

державного і місцевого значення, транспортного сполучення з 

населеними пунктами та роботи комунального транспорту в 

населених пунктах, з визначенням об’єктів життєзабезпечення 

населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів 

господарства, що можуть зазнати негативного впливу 

Управління, відділи райдержадміністрації, міські, 

сільські, селищні ради, установи та підприємства, 

відповідальні за життєзабезпечення населення 

до 30.10.2021 

4.  Уточнити склад органів управління, сил і засобів на випадок 

залучення їх до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, 

можливих НС, порядок зв’язку, оповіщення та інформування 

Управління, відділи райдержадміністрації, міські, 

сільські, селищні ради, установи та підприємства, 

відповідальні за життєзабезпечення населення 

до 30.10.2021 

5.  Укласти угоди з відповідними підприємствами і організаціями 

незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, 

військовими частинами на виділення сил і засобів для проведення 

рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт при виникненні НС 

міські, сільські, селищні ради організації, установи та 

підприємства відповідальні за життєзабезпечення 

населення 

до 30.10.2021 

6.  Уточнити схему взаємодії органів управління і сил обласної 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок на випадок загрози 

або виникнення НС 

Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради 

організації, установи та підприємства, відповідальні за 

життєзабезпечення населення 

до 30.10.2021 

7.  Визначити служби, підприємства та організації, які повинні створити райдержадміністрація, міські, сільські, селищні ради до 30.10.2021 



 11 

№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

резерв пально-мастильних матеріалів на випадок проведення 

рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт, ліквідації наслідків 

несприятливих погодних умов і можливих НС 

8.  Для безпосереднього керівництва рятувальними та 

аварійно-відновлювальними роботами передбачити створення 

спеціальних комісій та штабів з ліквідації наслідків несприятливих 

погодних умов, можливих НС, а також оперативних груп. При 

необхідності організувати цілодобове чергування відповідальних 

працівників у разі загрози або виникнення НС 

РДА, міські, сільські, селищні ради організації, установи 

та підприємства відповідальні за життєзабезпечення 

населення, Служба автомобільних доріг у 

Житомирській області, ПП Автомагістраль», ТОВ 

"Спец Комплект Постач", ТОВ "Техно Буд Центр", АТ 

“Житомиргаз”, АТ “Житомиробленерго” 

постійно 

9.  Забезпечити утримання в постійній готовності необхідної кількості 

дорожньої і спеціальної інженерної техніки, обладнання та піско-

соляної суміші на випадок дій при несприятливих погодних умовах 

міські, селищні, сільські ради, ПП "Автомагістраль", 

ТОВ "Спец Комплект Постач", ТОВ "Техно Буд Центр" 

постійно 

10.  Забезпечити належну взаємодію органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з органами управління і силами 

реагування у разі загрози або виникнення НС та виконання робіт з 

ліквідації їх наслідків 

відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради 

організації, установи та підприємства, відповідальні за 

життєзабезпечення населення 

протягом 

періоду 

11.  Підготувати пересувні та стаціонарні пункти обігріву, а також 

польові кухні для забезпечення особового складу, який планується 

залучати до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, 

можливих НС 

районне управління ГУ ДСНС України в області, міські, 

сільські, селищні ради організації, установи та 

підприємства, відповідальні за життєзабезпечення 

населення 

до 30.10.2021 

12.  Для проведення робіт з ліквідації наслідків несприятливих погодних 

умов, можливих НС осінньо-зимового періоду передбачити 

фінансові, матеріально-технічні резерви 

міські, сільські, селищні ради організації, установи та 

підприємства, відповідальні за життєзабезпечення 

населення 

до 30.10.2021 

13.  Забезпечити безпечний рух автомобільного та електричного 

транспорту у разі сильних снігопадів, налипання снігу, снігових 

заметів, хуртовин та ожеледиці, дощових паводків, за необхідністю 

забезпечити обмеження або закриття руху на ділянках 

Служба автомобільних доріг у Житомирській області, 

управління Патрульної поліції у Житомирській області, 

ГУНП України в області, ПП «Автомагістраль», ТОВ 

«Спец Комплект Постач», ТОВ «Техно Буд Центр», 

протягом 

періоду 
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№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

автомобільних шляхів. Забезпечити безпечний проїзд карет швидкої 

допомоги та автотранспорту, який забезпечує населені пункти 

продуктами харчування 

ТОВ «Комфорт Буд Сервіс», управління ДСНС України 

в області, РДА, міські, сільські, селищні ради, 

управління Укртрансбезпеки у Житомирській області 

14.  Забезпечити створення фактичного запасу пально-мастильних 

матеріалів в обсягах, визначених затвердженою номенклатурою 

матеріальних резервів 

міські, сільські, селищні ради, організації, установи та 

підприємства відповідальні за життєзабезпечення 

населення 

до 30.10.2021 

15.  У період загрози сильного ускладнення погодних умов ввести 

тимчасове обмеження на виїзд з населених пунктів пасажирських 

автобусів і великогабаритного вантажного транспорту 

Новоград-Волинський відділ ГУНП України в області, 

управління Патрульної поліції у Житомирській області,  

міські, сільські, селищні ради 

 

16.  Упродовж зимового періоду, при пониженні температури 

повітря до -10 градусів і нижче, забезпечити встановлення 

(розгортання) в містах Новоград-Волинський, Баранівка, селищах 

міського типу Ємільчине, Городниця, Довбиш, Полянка, Мар’янівка, 

Першотравенськ (за необхідності) пунктів обігріву (пересувних та 

стаціонарних), які розташувати в доступних місцях з масовим 

перебуванням людей. У сільських радах (при необхідності) 

визначати пункти обігріву у приміщеннях з опаленням. 

Кількість пунктів обігріву визначати самостійно, у тій кількості, 

що забезпечить потребу в обігріві населення. 

Вирішити питання забезпечення пунктів обігріву теплим одягом, 

продуктами харчування для осіб, які потребують допомоги. У раціон 

харчування передбачити: гарячий чай, хліб, цукор, сало, бутерброди. 

Видачу продуктів харчування здійснювати в одноразовому посуді. 

Забезпечити у пунктах обігріву цілодобове позмінне чергування 

працівників ДСНС, поліції, соціальних служб, закладів охорони 

здоров’я та дотримання заходів протипожежної, громадської безпеки 

і санітарно- гігієнічних норм. 

Міські, сільські, селищні ради, Новоград-Волинське 

відділення Житомирської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України (за згодою),  

Протягом 

періоду 

17.  Організувати через засоби масової інформації інформування міські, селищні, сільські ради, відділ інформаційної Протягом 
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№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

населення щодо функціонування та місць розташування пунктів 

обігріву. Посилити контроль за функціонуванням інтернатних 

установ. 

Активізувати роботу щодо проведення комплексу 

профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та організацію 

надання допомоги бездомним громадянам 

діяльності, комунікацій з громадськістю, цифрового 

розвитку та цифровізації 

періоду 

18.     

19.  Вжити заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних 

ситуацій у житлово-комунальному господарстві, забезпечити 

безумовне виконання запланованих заходів, спрямованих на стале 

функціонування об’єктів ЖКГ та, за необхідності, проводити роботи 

з очищення дахів будівель і споруд від снігу та бурульок. 

вжкг, міські, сільські, селищні ради Протягом 

періоду 

20.  Здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійної роботи 

водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-

каналізаційних споруд, систем зливової каналізації, мереж електро-, 

газо- та теплопостачання в умовах сильних морозів. 

відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, АТ 

«Житомиргаз», АТ «Житомиробленерго» 

Протягом 

періоду 

21.  Провести з представниками комунальних служб спільні перевірки 

зовнішнього протипожежного водопостачання, пожежних гідрантів 

з пуском води, вжити заходів щодо ремонту або заміни несправних, 

провести їх утеплення. 

районне управління ГУ ДСНС України в області, 

міські, сільські, селищні ради 

до 30.10.2021 

22.  Взяти участь у штабному тренуванні органів управління 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області, зацікавлених ланок та 

структурних підрозділів функціональної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо 

спільних дій при загрозі або виникненні НС в умовах осінньо-

зимового періоду. 

Районна ланка цивільного захисту, організації, установи 

та підприємства, які відповідають за стан 

життєзабезпечення населення та комунікацій 

Жовтень 
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№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

23.  Забезпечити оперативне використання автономних джерел 

електропостачання (дизель-генератори, відомчі електростанції) у 

випадку відключення електропостачання, особливо найбільш 

уразливих категорій споживачів (лікарні, дитячі садки, школи, 

інтернати, хлібопекарні тощо). 

Міські, сільські, селищні ради організації, установи та 

підприємства відповідальні за життєзабезпечення 

населення 

Протягом 

періоду 

24.  Здійснити моніторинг розвитку несприятливих погодних умов та 

своєчасний обмін достовірною та повною інформацією між органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування для забезпечення 

оперативного реагування на НС у осінньо-зимовий період. 

райдержадміністрація, міські, сільські, селищні ради 

організації, установи та підприємства відповідальні за 

життєзабезпечення населення, Житомирський 

обласний центр з гідрометеорології 

Протягом 

періоду 

25.  Розробити та здійснити комплекс організаційних та практичних 

заходів щодо забезпечення протипожежного захисту місць 

проведення Новорічних і різдвяних свят та масового зимового 

відпочинку громадян і дітей. 

районне управління ГУ ДСНС України в області, відділ 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

управління соціально-економічного розвитку території 

райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради 

Грудень 2021 

року 

26.  Провести облік найбільш незахищених верств населення, які 

потребують особливої уваги, передбачити у місцевих бюджетах 

кошти для здійснення попереджувальних заходів (місця обігріву, 

харчування, лікування) та недопущення загибелі людей внаслідок 

переохолодження в зимовий період. 

Управління соціального  захисту райдержадміністрації, 

міські, сільські, селищні ради 

Постійно 

27.  Забезпечити інформування населення про загрозу та виникнення 

несприятливих гідрометеорологічних явищ. 

Житомирський обласний центр з гідрометеорології, 

відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради 

Протягом 

періоду 
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№ Заходи Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

28.  Здійснювати контроль щодо готовності зацікавлених установ, 

підприємств, організацій до дій в умовах осінньо-зимового періоду. 

відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, районне управління ГУ ДСНС 

України в області, РДА, міські, сільські, селищні ради 

Жовтень- 

листопад 

2021 року 

29.  Забезпечити сталу роботу місцевих систем оповіщення. райдержадміністрація, міські, сільські, селищні ради, 

керівники відповідних організацій, установ та 

підприємств, які входять до системи оповіщення 

Протягом 

періоду 

30.  Здійснити вибіркові оцінки стану готовності організацій, установ та 

підприємств, райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, аварійно-рятувальних сил і засобів до роботи в 

екстремальних умовах осінньо-зимового періоду 

районне управління ГУ ДСНС України в області, 

відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, РДА, міські, сільські, селищні 

ради 

Жовтень- 

листопад 

2021 року 

 

 

 

Секретар комісії                Юрій ЛЕВЧЕНКО 



Додаток 2 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій  

від 19.10.2021 №17. 

 

 

 

Склад  

районного оперативного штабу для координації дій  

у разі виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок несприятливих погодних умов 

осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 років 

 

Керівництво оперативного штабу: 

1.  ТУРОВСЬКИЙ 

Іван Йосипович 

перший заступник голови державної 

адміністрації, керівник оперативного 

штабу; 

 

2.  ГУДЗЬ 

Дмитро Сергійович 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації, заступник 

начальника районного оперативного 

штабу; 

 

3.  РАФАЛЬСЬКИЙ 

Олег Володимирович 

начальник районного управління ГУ ДСНС 

України в області, заступник начальника 

районного оперативного штабу (за згодою); 

 

Члени оперативного штабу: 

1.  БЕВЗ 

Назар Ілліч 

представник військової частини А0409 (за 

згодою); 

 

2.  ВОВЧЕНКО 

Олександр Володимирович 

заступник начальника Новоград-

Волинського відділу поліції ГУ 

Національної поліції України в області (за 

згодою); 

 

3.  ГАЛИГІН 

Володимир Миколайович 

головний інженер Новоград-Волинського 

району електричних мереж (за згодою); 
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4.  ГОРДІЙЧУК 

Юій Григорович 

головний інженер Новоград-Волинської 

дільниці АТ "Житомиргаз" (за згодою); 

 

5.  ДЕНЕЖ 

Ганна Борисівна 

начальник метеостанції "Новоград-

Волинський" (за згодою); 

 

6.  КУРБАНОВА 

Аліна Олександрівна 

головний спеціаліст відділу інформаційної 

діяльності, комунікацій з громадськістю, 

цифрового розвитку та цифровізації 

райдержадміністрації; 

 

7.  ЛЕВЧЕНКО 

Юрій Петрович 

головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, архітектури, 

містобудування, інфраструктури, 

цивільного захисту населення та оборонної 

роботи райдержадміністрації; 

 

8.  САВЧУК 

Андрій Анатолійович 

заступник начальника управління – 

начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку управління 

соціально-економічного розвитку території 

райдержадміністрації. 

 

Секретар комісії      Юрій ЛЕВЧЕНКО 

 

 

 


