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ПРОТОКОЛ №7
позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
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Районна державна адміністрація 
(пр. Ушакова, 47, м. Херсон, каб.302)

Головував: Линецький Михайло Валерійович, голова Херсонської районної 
державної адміністрації, голова комісії

Присутні: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про ситуацію, яка склалася з постачанням твердого палива в комунальних 

закладах Дар’ївської об’єднаної територіальної громади та закладах 
дошкільної, загальної середньої освіти Олешківської об’єднаної територіальної 
громади на осінньо-зимовий період 2021 -  2022 років (протокольно).

Надзвичайна ситуація -  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 (пункту 24 частини 
першої статі 2 Кодексу цивільного захисту України).

Відсутність надання послуги з постачання твердого палива з боку 
постачальних компаній для комунальних закладів Дар’ївської об’єднаної 
територіальної громади та закладів дошкільної та загальної середньої освіти 
Олешківської об’єднаної територіальної громади неминуче призведе до
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розгерметизації труб теплопостачання, зниження постійної температури в 
приміщеннях, вимушене використання несертифікованих електричних 
опалюваних приладів, що є небезпечним, через високе навантаження на мережу 
електропостачання та загрози пожежі може спричинити техногенну 
надзвичайну ситуацію, пов’язану з аваріями систем життєзабезпечення, 
порушення нормальних умов життя населення, а в подальшому до виникнення 
масштабної медико-біологічної надзвичайної ситуації в умовах поширення 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, затримки початку опалювального 
сезону в бюджетних установах Олешківської об’єднаної територіальної 
громади є надзвичайна подія, що ставить під загрозу зрив освітнього процесу, 
здоров'я дітей, пошкодження майна, усе це все підпадає під обставини 
непереробної сили.

З урахуванням інформації, наданої Олешківською міською радою 
(протокол засідання міської постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 
07 грудня 2021 року № 26, повідомлення Управління освіти, у справах сім’ї, 
молоді та спорту Олешківської міської ради від 06 грудня 2021 року 
№ 1430/01-03), Дар’ївською сільською радою (протокол засідання комісії з 
питань ТЕБ та ЕІС від 08 грудня 2021 року № 08-12/21) місцева комісія з питань 
ТЕБ та НС ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з відсутністю постачання твердого палива через високі ціни в 
комунальних закладах Дар’ївської об’єднаної територіальної громади та 
закладах дошкільної, загальної середньої освіти Олешківської об’єднаної 
територіальної громади на осінньо-зимовий період 2021 -  2022 років та 
подальшим виникненням загрози життю та здоров’ю населенню Дар’ївської і 
Олешківської об’єднаних територіальних громад, завдання значних 
матеріальних збитків, у відповідності до пункту 24 частини першої статті 2 
Кодексу цивільного захисту України визнати ситуацію, що склалася -  
надзвичайною ситуацією.

2. Надзвичайну ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання
твердого палива через високі ціни в комунальних закладах Дар’ївської 
об’єднаної територіальної громади та закладах дошкільної, загальної середньої 
освіти Олешківської об’єднаної територіальної громади на осінньо-зимовий 
період 2021 -  2022 років, відповідно до Національного класифікатора 
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, пункту 5.1 Порядку класифікації 
надзвичайних ситуацій за їх рівнями (далі -  порядок класифікації), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2004,року № 368, класифікувати як надзвичайну ситуацію техногенного 
характеру (код НС 10800 -  НС у наслідок аварій на системах
життєзабезпечення) місцевого рівня.

3. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації 
подати до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 
Херсонської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про
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виникнення надзвичайної ситуації щодо розгляду на засіданні регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 
метою прийняття відповідного рішення щодо надзвичайної ситуації, та 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013року 
№ 738 подати до ДСНС повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації.

4. Головам міських, селищної та сільських рад у підпорядкованих 
комунальних закладах і установах, комунальних некомерційних підприємствах, 
на об’єктах житлово-комунального господарства передбачити заходи щодо 
збереження від розгерметизації систем теплопостачання у разі перебоїв з 
подачею енергоносіїв та твердого палива.

Терміново

До закінчення опалювального сезону

Рішення прийнято одноголосно та підтримано членами комісії.

Голова комісії:

Секретар комісії


