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ПРОТОКОЛ №1
позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

04 січня 2022 року 
11.15 год.
смт Нова Маячка Херсонського 
району Херсонської області 
(адміністративна будівля 
Новомая чківського старостин сього 
округу Ювілейної сільської ради, у  
форматі відеоконференцзв ’язку)

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

Присутні: члени комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про ситуацію, яка склалася на території смт. Нова Маячка Ювілейної 

територіальної громади в у зв’язку з підняттям рівня ґрунтових вод та 
підтопленням.

СЛУХАЛИ: Про ситуацію, яка склалася на території смт. Нова Маячка 
Ювілейної територіальної громади в у зв’язку з підняттям рівня ґрунтових 
вод та підтопленням.

ІНФОРМУВАЛИ:
Пустовой Роман Анатолійович, голова Ювілейної сільської ради;
Пісковцова Ірина Іванівна, староста Новомаячківського старостинсього 
округу Ювілейної сільської ради;
Сокерчак Сергій Валентинович, провідний інженер з охорони праці відділу 
охорони праці БУВР нижнього Дніпра.



З урахуванням інформації доповідачів та відповідно до протоколу 
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 31 грудня 2021 року №40, місцева комісія з питань 
ТЕБ та НС ВИРІШИЛА:

2

1. Рекомендувати голові Ювілейної сільської ради:
1) спільно, з відділом оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами Херсонської районної 
державної адміністрації здійснювати щоденний моніторинг рівня ґрунтових 
вод, в разі його підвищення до критичної межі негайно інформувати 
Херсонське РУ ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Постійно

2) в разі погіршення ситуації щодо підвищення рівня ґрунтових вод та 
необхідності залучення підрозділів ГУ ДСНС України у Херсонській області 
розглянути питання про розміщення особового складу, їх харчування та 
забезпечення необхідною кількістю паливо-мастильних матеріалів для роботи 
спеціальної техніки.

Невідкладно

2. Рекомендувати Херсонському районному управлінню ГУ ДСНС України 
у Херсонській області у разі погіршення ситуації з підняттям ґрунтових вод 
поза відмітки критичної межі та підтоплення території смт. Нова Маячка 
забезпечити направлення необхідної кількості особового складу та спеціальної 
техніки для усунення наслідків підтоплення.

Невідкладно

3. Рекомендувати Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього 
Дніпра вирішити питання з Державним агентством водних ресурсів України 
щодо збільшення ресурсів на використання насосних станцій та додатково 
задіяти мінімум три насосні станції для недопущення підняття рівня ґрунтових 
вод до критичної межі.

Негайно

Рішення прийнято одноголосно та підтримано членами комісії.

Голова комісії:

Секретар комісії Євген ОРЛОВЦЕВ


