
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ПРОТОКОЛ № 18 
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій
м. Новоград-Волинський 19.10. 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 ситуацію, яка склалася на території Новоград-Волинського району у зв’язку 
із відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо- 
зимовий період 2021/2022 року.

Доповідають:

1. ГУДЗЬ Д.С., начальник відділу итлово- 
комунального господарства, містобудування, 
архітектури, інфраструктури, цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
райдержадміністрації

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

1. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, яка склалася на території Новоград- 
Волинського району у зв’язку із відсутністю постачання 
природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 
період 2021/2022 року.

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

комунального господарства, містобудування, 
архітектури, інфраструктури, цивільного 
захисту населення та оборонної роботи 
райдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ:

1. САВЧУК А.А., заступник начальника управління - начальник 



відділу економіки та агропромислового розвитку управління соціально
- економічного розвитку території райдержадміністрацїї
2. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови районної державної 
адміністрації.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України надзвичайна ситуація - це 
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 (п. 24 ч,2 ст. 2 Кодексу цивільного 
захисту України.

Встановлено що, з 1 жовтня 2021 року припинено постачання природного газу 
бюджетним установам на території Новоград-Волинського району, внаслідок чого 
порушено нормальні умови життєдіяльності на об’єктах бюджетної сфери, що може 
призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, особливо в умовах 
пандемії коронавірусної хвороби СОУЮ-19, а також спричинення значних 
матеріальних збитків підприємствам житлово - комунального господарства.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, 
внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Визнати ситуацію, що склалася 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 громади та завдання 
значних матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 
Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією.

2. Надзвичайну ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання 
природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, 
відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, 
пункту 4.3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (далі - Порядок 
класифікації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2004 р. № 368, класифікувати як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код 
НС 10800 - НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) місцевого рівня.

Термін — невідкладно

3. Керівникам підприємств, установ, організацій підготувати та подати до
Новоград-Волинського районного управління Головного управління ДСНС України у
Житомирській області повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації відповідно

Термін — невідкладно

В’ячеслав АВРАМЕНКО

Юрій ЛЕВЧЕНКО


