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Протокол № 3 

позачергового засідання комісії  з питань ТЕБ та НС 
 04 серпня 2019 року                                                                                 м. Білгород-Дністровський 
 

Місце проведення: мала зала 
Початок засідання: 10.00 год. 

Присутні: 
Головуючий:      Ільченко С.П. – голова комісії  
На засіданні були присутні 12 членів комісії 

 
ПОРЯДОРК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
1.Про ситуацію що склалася на території району в наслідок погіршення погодних 

умов  
Інформують: 
Лаврик М.А.  -  завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

районної державної адміністрації 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

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

 
Лаврик М.А. -  завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

районної державної адміністрації про стан справ на території району.  
    В ніч 03.08.19 по 04.08.2019 року по Білгород – Дністровському району, було посилення 
північно-західного вітру до 15-20 м/с, пориви до 25 м/с. Сильні дощі, гроза, місцями град. 
Кількісь опадів склала місцями до 300 мм, що складає річну норму. 
     Внаслідок погіршення погодних умов на території Білгород – Дністровського району склалась 
наступна ситуація  
      В 20 населених пунктах району, через сильну зливу та вітер до 25 м/с були обриви проводів 
електропостачання на лінії 10кВт та 0,4 кВт і загорання ТП. (Миколаївка, Салгани, Вигон, 
Прибрежне, Біленьке, Абрикосове, Приветне, Випасне, Карналіївка, Монаші, Приморське, 
Вільне, Косовка, Попаздра, Нова Царичанка, Стара Царичанка, Турлакі, Чабанське, Гончаровка, 
Староказаче). 
      В 10 населених пунктах підтоплення. Саме значне підтоплення це в селах Карналіївка 
(затопило значну територію та погибла живність), Підгірне, Семенівка, Нова Царичанка (зробили 
відкачку води своїми силами), Шабо (вул.. Швейцарська), Салгани (вул. Шевченко,37) затопило 
підвали, Великомар’янівка, Маразліївка, Красна коса, Турлакі підтопило більшу частину села.  
Затоплена машинна зала головної насосної станції зрошувальних систем Білгород-
Дністровського управління водного господарства. 
     В селі Випасне на автодорозі Р-72 біля ЗОШ № 2 зірвало міст, залито водою немає проїзду.  
 Дане становище класифікується як надзвичайна ситуація природного характеру за кодом 
20314 НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, 
тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 



згідно Національного класифікатору ДК 019:2010 що затверджений Наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457(зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України за № v0457609-10 ) та класифікаційною ознакою 19 Порушення нормальних умов 
життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок затоплення житлових будівель населеного пункту) 
згідно наказу МВС 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 функціонування систем життєзабезпечення району, організації своєчасного 
реагування та сталого управління силами та засобами комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Визнати ситуацію, що склалася на території району надзвичайною ситуацією за кодом  
20314 «НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, 
тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і 
менше)» згідно Національного класифікатору ДК 019:2010 що затверджений Наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України за № v0457609-10 ) та класифікаційною ознакою 19 «Порушення нормальних умов 
життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок затоплення житлових будівель населеного пункту», 
згідно наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 "Про затвердження Класифікаційних ознак 
надзвичайних ситуацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за  
№ 969/32421 
2. Клопотати перед головою державної адміністрації про призначення відповідальним 
керівником ліквідації надзвичайної ситуації першого заступника голови районної державної 
адміністрації Гречановську Н.А. 
2.1.  Відповідальному керівнику ліквідації НС 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», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 «Про затвердження Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету», ст. 12 постанови Кабінет 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 НС для виконання робіт з ліквідації надзвичайної ситуації; 
3.1.Відділу економічного розвитку і торгівлі  
3.2.Підготувати проект розпорядження про виділення пального з матеріального резерву району 
згідно постанови Кабінет Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій». 
 
4.  Головам виконкомів об’єднаних територіальних громад та сільських рад 
4.1. Забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення населення у населених 
пунктах в межах підвідомчої території. 
4.2. Залучати для проведення невідкладних аварійних робіт техніку господарств, що розташовані 
на підвідомчої території незалежно від форм власності в разі необхідності. 
4.3. З метою визначання розміру збитків створити місцеві спеціальні комісії з ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня . 
4.4. Забезпечити фінансування аварійних та інших невідкладних робіт на підвідомчої 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» 



4.5. Організувати добове чергування посадових осіб сільських рад. 
4.6. Надавати допомогу аварійним бригадам у прибутті до міст проведенні ремонтних робіт. 

термін з 04.08.2019до ліквідації НС 
5. Білгород-Дністровському МВ ГУ НП в Одеській області  
5.1. Забезпечити безпеку дорожнього руху, транспортних засобів на шляхах загального 
користування району; 

Термін: з 19.00 годин 04.08.2019р. 
6. «Білгород-Дністровській дільниці» Овідіопольського ДЕД  
6.1. Забезпечити підтримку автошляхів району в проїзному стані, своєчасну розчистку їх від 
намулу 
6.2. 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 04.08.2019р. 
7. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи районної державної 

адміністрації  
7.1. Організувати координацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії. 

 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                                                    С.П. Ільченко 
 
 
Секретар комісії                                                                                                              М.А. Лаврик 
 


