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Протокол № 2 
 

позачергового засідання комісії  з питань ТЕБ та НС 
 28 січня 2021року                                                                   м. Білгород-Дністровський 
 
Місце проведення: дистанційно 
Початок засідання: 09.00 год. 
Присутні: 
Головуючий:      Яцишена Г.А. – голова комісії  
На засіданні були присутні 12 членів комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
1. Про ситуацію що склалася на території району внаслідок погіршення 

погодних умов. 
Інформують: 
Лаврик М.А.  -  завідувач сектором з питань оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації. 
 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

СЛУХАЛИ:  
Про ситуацію що склалася на території району в наслідок погіршення 

погодних умов. 
 
Лаврик М.А. - завідувач сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації  про стан 
автошляхів району.  

З 10.00 27.01.2021 року на території району спостерігаються наступні погодні 
умови: 

Сильний вітер північно-східний вище 15-20 м/с, снігопад, хуртовини, товщина 
снігового покрову 8 см, температура повітря - 1,5º С, налипання мокрого снігу ожеледь, 
ожеледиця, на автошляхах снігові перемети.  

Ситуація в районі станом на 09.00 годин 28.01.2021 року: 
- спостерігається погіршення погодних умов, а саме: вітер північно-східний 15-20 

м/с і вище, снігопад, ожеледиця, снігові замети на дорогах, кількість опадів 23 мм за 12 
годин; 

- через снігові замети перекритий рух автотранспорту на 9 – 11 км траси Р-72 
«Білгород-Дністровський – КПП Старокозаче», початок припинення руху – з 22.20 
27.01.2021 року; 



- через снігові замети перекритий рух автотранспорту на трасі Н-33 «Одеса – 
Білгород-Дністровський - Монаші» на ділянці Бикоза – Монаші, початок припинення руху 
з 22.25 27.01.2021 року.  

- через складну обстановку на автошляхах не функціонує громадський транспорт 
на 16 напрямках району; 

- через налипання мокрого снігу та обледеніння сталася аварія на електромережі та 
знеструмлені 10 ліній електромереж 10 кВ. Внаслідок чого без електрики залишились 22 
населених пункти в яких порушені умови життєдіяльності населення; 

- спостерігаються перебої з мобільним зв’язком; 
- припинена робота загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Не 

вийшли на маршрути 9 шкільних автобусів. 
Для ліквідації наслідків працюють 6 бригад РЕМ, задіяні 19 чоловік, 8 од. техніки, 

3 бригади Білгород-Дністровської дільниці Овідіопольського ДЕУ, задіяні 15 чол., 5 од. 
техніки, а також техніка господарств району в кількості 35 од. 

Дане становище класифікується як надзвичайна ситуація природного характеру за 
кодом 20313 НС, пов’язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, 
тривалістю 12 годин і менше) згідно з Національним класифікатором ДК 019:2010, що 
затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № v0457609-10) та класифікаційними 
ознаками 7. «Пошкодження та/або руйнування окремих об’єктів електричних мереж 
напругою вище 6 кВ внаслідок небезпечних природних гідрометеорологічних явищ 
(сильний вітер, сильна ожеледь, сильні складні відкладення, сильне налипання мокрого 
снігу, повінь, паводок, снігова лавина, сель тощо)» та 13 «Погіршення життєзабезпечення 
людей внаслідок припинення руху автомобільного транспорту на обласних автомобільних 
дорогах місцевого значення з причини впливу небезпечного природного явища (сильний 
снігопад, сильна ожеледь, сильна хуртовина, снігові замети тощо) (у випадку 
неможливості об'їзду місця події іншими дорогами)», згідно наказу МНС України від 
06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421)  

З метою ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з погіршенням погодних умов, 
забезпечення підтримки в проїзному стані автошляхів району, організації своєчасного 
реагування та сталого управління силами та засобами при їх виникненні, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Визнати ситуацію, що склалася на території району, надзвичайною ситуацією за 
кодом 20313 НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, 
тривалістю 12 годин і менше) згідно з Національним класифікатором ДК 019:2010, що 
затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010  
№ 457 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № v0457609-10) та 
класифікаційними ознаками 7. «Пошкодження та/або руйнування окремих об’єктів 
електричних мереж напругою вище 6 кВ внаслідок небезпечних природних 
гідрометеорологічних явищ (сильний вітер, сильна ожеледь, сильні складні відкладення, 
сильне налипання мокрого снігу, повінь, паводок, снігова лавина, сель тощо)» та 13 
«Погіршення життєзабезпечення людей внаслідок припинення руху автомобільного 
транспорту на обласних автомобільних дорогах місцевого значення з причини впливу 
небезпечного природного явища (сильний снігопад, сильна ожеледь, сильна хуртовина, 
снігові замети тощо) (у випадку неможливості об'їзду місця події іншими дорогами)», 
згідно з наказом МНС України 06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних 
ознак надзвичайних ситуацій» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 
2018 р. за № 969/32421). 

2. Клопотати про призначення відповідальним керівником ліквідації надзвичайної 
ситуації заступника голови районної державної адміністрації Домчинську Т.І. 



2.1. Відповідальному керівнику ліквідації надзвичайної ситуації створити 
оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації відповідно до ст. 4 «Положення про 
штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», що затверджено наказом Міністерства 
внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406. 

3. Керуючись п. 2 ст. 8 п.п. 12,15 ст. 19, ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, 
на підставі ст. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140 «Про 
порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків», ст. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 
«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації на території району, клопотати перед головою районної 
державної адміністрації про виділення пального з матеріального резерву підприємствам, 
організаціям і установам, які беруть участь в ліквідації надзвичайної ситуації для 
виконання робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. 

4. Сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації підготувати проект розпорядження про виділення пального з 
матеріального резерву району згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 
вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 

5. Головам виконкомів сільських, селищних та міських рад: 
5.1. Забезпечити стале функціонування доріг між населеними пунктами в межах 

підвідомчої території. 
5.2. Залучати для проведення невідкладних аварійних робіт з розчистки снігових 

заметів техніку господарств, що розташовані на підвідомчій території, незалежно від форм 
власності. 

5.3. Забезпечити фінансування аварійних та інших невідкладних робіт на 
підвідомчій території, згідно вимог ст. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 
лютого 1999 р. № 140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків»; 

5.4. Визначити підприємства з виробництва і випічки хлібобулочних виробів та 
підприємства торговельної мережі (супермаркети, магазини, кафе тощо), з яких у разі 
потреби будуть виділені продукти харчування (до 2 - 7 діб) для забезпечення 
постраждалого населення (у разі виникнення надзвичайної ситуації); 

5.5. Організувати добове чергування посадових осіб сільських, селищних та 
міських рад; 

5.6. Надавати допомогу аварійним бригадам у прибутті до міст проведення 
ремонтних робіт. 

5.7. Надавати допомогу аварійним службам, машинам швидкої допомоги у 
виконанні завдань за призначенням. 

термін з 28.01.2021 до ліквідації НС 
6. Білгород-Дністровському ВП ГУ НП в Одеській області: 
6.1. Забезпечити безпеку дорожнього руху, транспортних засобів на шляхах 

загального користування району; 
6.2. Обмежити рух великовантажного транспорту та пасажирських автобусів на 

шляхах, з метою поліпшення безпеки дорожнього руху . 
Термін: з 19.00 годин 28.01.2021 р. 

7. «Білгород-Дністровській дільниці» Овідіопольського ДЕД: 
7.1. Забезпечити підтримку автошляхів району в проїзному стані, своєчасну 

розчистку їх від снігу 
7.2. Організувати взаємодію з Білгород-Дністровським МРВ ГУ ДСНС в Одеській 

області, комісією ТЕБ та НС райдержадміністрації, господарствами для організації 
своєчасного маневрування силами та засобами що задіяні для проведення невідкладних та 
інших аварійних робіт. 



Термін: з 18.00 годин 28.01.2021 р. 
8. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити 

безаварійну роботу систем опалення та водопостачання закладів освіти під час ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 

8. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами районної державної адміністрації. 

8.1. Організувати координацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і 
снігових заметів. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії. 
 
 
 

Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                            Г. Яцишена 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                            М. Лаврик 


