
 
 

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91 

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

ПРОТОКОЛ №2 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «12» лютого 2021р.    
    
Присутні:  
голови комісії: Остапчук М.В., Рафальський О.В. 
Члени комісії:   Антипчук А.О., Долевич Ю.М., Коваль О.С., Корпач Н.О.,              
                Ковальський Я.О., Приходько О.М., Руденко М.С., Фіщук Р.А., 
                Савчук А.А., Семенець І.В., Марчук Т.В., Мартиневич Б.І.,     
                Галигін В.М., Руднєв С.М., Денеж Г.Б., Костюк М.В., Мельник В.С.,           
                Гордійчук Ю.Г., Табалюк В.С., Трофимчук В.В., Юзвінський Г.А.,     
                Яремчук С.К.   
Запрошені: за окремим списком. 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Литвинчук С.А. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про заходи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування району щодо мінімізації наслідків ускладнення погодних умов. 
Доповідачі: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 

роботи комісії). 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
1. СЛУХАЛИ: Про заходи місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування району щодо 

мінімізації наслідків ускладнення погодних умов. 
  Доповідають: 

1. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу 

Управління ДСНС України в Житомирській області 

РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
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За інформацією Укргідрометцентру на території району очікується 

ускладнення погодних умов, а саме: 
11 лютого значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями 

ожеледь; 
12 лютого хуртовини, снігові замети, утворення снігового покрову, на 

дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий), приріст снігу 10-20 см, 

зниження температури вночі до 9-16 градусів. 
Такі погодні умови призведуть до перебоїв електропостачання окремих 

населених пунктів, порушення, а на окремих ділянках припинення руху 

автотранспорту. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
2. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
3. Начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу Управління ДСНС 

України в Житомирській області РАФАЛЬСЬКИЙ О.В. 
4. Головний спеціаліст відділу економіки та агропромислового розвитку 

управління соціально- економічного розвитку територій Новоград-
Волинської райдержадміністрації САВЧУК А.А. 

5. Начальник управління праці та соціального захисту населення Новоград-
Волинської райдержадміністрації ТКАЧУК В.О. 

6. Головний інженер Новоград-Волинського району електричних мереж 

ГАЛИГІН В.М. 
7. Головний інженер Баранівського району електричних мереж БОРТНИК 

М. М. 
8. Головний інженер Ємільчинського району електричних мереж ІВАНОВ 

В.Ф. 
9. Головний інженер Новоград-Волинської дільниці АТ «Житомиргаз» 

ГОРДІЙЧУК Ю.Г. 
10. Начальник відділу превенції Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській області ВОВЧЕНКО О. В. 
11. Начальник метеостанції "Новоград-Волинський" ДЕНЕЖ Г. Б. 
12.  Представники сільських, селищних і міських рад району (за згодою і 

окремим списком). 
13.  Керівник ТОВ «УкрДор-Сервіс» ГНІТЕЦЬКИЙ Ю.М. 

  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 

"Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту" та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
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мінімізації їх наслідків та оперативного реагування на них, на період 

ускладнення погодних умов перевести районну та місцеві ланки міських, 

селищних і сільських рад району територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту області в режим підвищеної готовності. 

1. Органам місцевої виконавчої влади, рекомендувати міським, селищним і 

сільським головам району організувати: 
оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформувати його 

про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації; 
формування оперативних груп для виявлення причини погіршення 

обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації; 
уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з 

ускладненням погодних умов зимового періоду; 
уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від 

можливих надзвичайних ситуацій; 
приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, 

залучення у разі потреби додаткових сил і засобів. 
2. Головному спеціалісту відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Я.О. Ковальський), головному 

спеціалісту відділу економіки та агропромислового розвитку управління 

соціально-економічного розвитку територій Новоград-Волинської 

райдержадміністрації (А.А. Савчук) забезпечити: 
1) моніторинг можливого негативного впливу погодних умов на стале 

функціонування систем життєзабезпечення, енергозабезпечення населених 

пунктів і транспортного сполучення; 
2) організацію оперативного реагування та залучення необхідних сил 

та засобів для забезпечення проїзду транспорту на автомобільних дорогах і в 

населених пунктах; 
3. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам району 

забезпечити: 
1) моніторинг можливого негативного впливу погодних умов на стале 

функціонування систем життєзабезпечення, енергозабезпечення населених 

пунктів і транспортного сполучення; 
2) організацію оперативного реагування та залучення необхідних сил та 

засобів для забезпечення проїзду транспорту на автомобільних дорогах і в 

населених пунктах; 
3) готовність до застосування автомобільної техніки, у тому числі 

інженерної, електростанцій та підігрівачів повітря на випадок знеструмлення 

або порушення теплопостачання об’єктів соціальної сфери, зокрема лікарень, а 

також дошкільних закладів; 
4) оперативне розчищення снігу на автошляхах і в населених пунктах та 

проведення профілактичного оброблення дорожнього покриття 

протиожеледними та фрикційними матеріалами; 
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5) стале функціонування об’єктів критичної інфраструктури та систем 

життєзабезпечення населення, зокрема лікарень, закладів освіти, інших 

соціально - значимих об’єктів та житлового сектору. 
4. Головному спеціалісту відділу економіки та агропромислового розвитку 

управління соціально-економічного розвитку територій Новоград-Волинської 

райдержадміністрації (А.А. Савчук) забезпечити ефективну координацію дій 

оперативного штабу для взаємодії при ускладненні руху на автошляхах району. 
5. Головному спеціалісту відділу економіки та агропромислового розвитку 

управління соціально-економічного розвитку територій Новоград-Волинської 

райдержадміністрації (А.А. Савчук) разом із керівником ТОВ «УкрДор-Сервіс» 

(Ю.М. Гнітецький) у взаємодії з Новоград-Волинським рай відділом поліції 

головного управління Національної поліції України в Житомирській області 

(А.М. Гнатенко): 
1) оперативно приймати рішення про обмеження або закриття руху 

транспортних засобів, погоджуючи його з усіма необхідними організаціями та 

сусідніми регіонами; 
2) під час перекриття доріг забезпечити ефективну координації руху 

автотранспорту, враховуючи маршрути об’їздів, про що відразу інформувати 

водіїв. 
6. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

Новоград-Волинської райдержадміністрації (В.О. Ткачук); керівникам закладів 

охорони здоров'я Новоград-Волинського району, рекомендувати головам 

міських, селищних, сільських рад: 
1) організувати розгортання максимальної кількості стаціонарних пунктів 

обігріву для надання допомоги людям та забезпечити їх цілодобову роботу, 

оприлюднити адреси їх місць у засобах масової інформації та офіційних сайтах 
міських, селищних і сільських рад району; 

2) забезпечити надання лікарської допомоги постраждалим у медичних 

закладах, найближче розташованих до пунктів обігріву; 
3) забезпечити готовність автономних джерел енергоживлення на соціально- 

значимих об'єктах житлово-комунального господарства, медичних закладах та 

потенційно- небезпечних об'єктах;  
4) активізувати роботу соціальних служб щодо виявлення та надання 

допомоги незахищеним верствам населення. 
7. Головному спеціалісту відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Я.О. Ковальський) через офіційний 

сайт райдержадміністрації забезпечити інформування населення про 

ускладнення погодних умов та значного зниження температури повітря, а 

також про порядок дій у цей період. 
8. Новоград-Волинському міськрайвідділу, Барнівському і 

Ємільчинському райсекторам Управління ДСНС України у Житомирській 

області (О.В. Рафальський, Б.І. Хотян, О.А. Черкес) разом з підпорядкованими 

підрозділами Новоград-Волинського райвідділу поліції головного управління 

нацполіції України в Житомирській області (А.М. Гнатенко) забезпечити 
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своєчасне залучення сил та засобів для запобігання та ліквідації подій і 

ситуацій, які можуть виникнути в умовах погіршення погодних умов та 

ускладнення руху на дорогах загального користування. 
9. Новоград-Волинському міськрайвідділу, Барнівському і 

Ємільчинському райсекторам Управління ДСНС України у Житомирській 

області: 
1) забезпечити готовність пожежно-рятувальних підрозділів, наявної 

інженерної техніки, джерел автономного електроживлення до проведення робіт 

під час ускладнення погодних умов; 
2) утримувати у готовності мобільні (пересувні) пункти обігріву та здійснити 

їх розгортання за зверненнями місцевих органів; 
3) для організації роботи районного штабу з ліквідації надзвичайних 

ситуацій, які можуть виникнути під час ускладнення погодних умов, 

забезпечити готовність пересувного пункту управління. 
10. Рекомендувати Новоград-Волинській дільниці АТ «Житомиргаз», 

Новоград-Волинському, Баранівському, Ємільчинському РЕМам АТ 

«Житомиробленерго» забезпечити готовність аварійно-відновлювальних 

бригад до оперативного реагування на ймовірні надзвичайні ситуації при 

виникненні аварій на системах газо-, енергопостачання. 
11. Начальнику метеостанції "Новоград-Волинський" (Г.Б. Денеж) 

забезпечити постійний моніторинг та своєчасне інформування органів місцевої 
влади, усіх зацікавлених установ та організацій про погіршення погодних умов. 

12. Головному спеціалісту відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Я.О. Ковальський) підготувати лист-
звернення за підписом заступника голови Новоград-Волинської 

райдержадміністрації до керівників ЛВДС «Чижівка» АТ «Укртранснафта», 
лісогосподарських підприємств району, командира 12-го окремого полку 

оперативного забезпечення з проханням щодо надання допомоги під-час 

несприятливих погодних умов, у разі звернення міських, селищних і сільських 

голів чи керівників підрозділів ДСНС України Новоград-Волинського району, 
потужною автотракторною чи іншою інженерною технікою для буксирування і 

вивільнення тяжкої та великогабаритної техніки із снігових заметів 

(бездоріжжя). 
 

 
Заступник голови державної адміністрації,  
заступник голови комісії                                                  Михайло ОСТАПЧУК 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


