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Протокол № 14 
позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 05.05.2020 року 

Місце проведення: мала зала  
Початок засідання: 16.30 год. 
 
Головуючий: Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
 

1. Про ситуацію, що виникла в агропромисловому комплексі Білгород-Дністровського 
району внаслідок несприятливих погодних умов 2019-2020 років. 
Доповідач:  Тиманкин М.А. - 3 хв. 

 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
РІШЕННЯ 1 

Про ситуацію, що виникла в агропромисловому комплексі Білгород-Дністровського 
району внаслідок несприятливих погодних умов 2019-2020 років. 
 
 До районної державної адміністрації надійшли повідомлення від керівників господарств 
Білгород-Дністровського району, про те, що в осінньо-зимовий період 2019-2020 років на 
території зазначених господарств спостерігалась відсутність опадів, сходи озимих культур 
отримані у лютому 2020 року. Зниження температури повітря з 23 березня по 02 квітня 2020 
року до мінус 12ºС спричинило пошкодження і загибель посівів сільськогосподарських 
культур у 47 господарствах району на площі 28228 га, а саме: озимої пшениці – 11256 га, 
озимий ячмінь – 7172 га, тритікале – 104 га, ярий ячмінь – 580 га, яра пшениця – 83 га, овес – 
39 га, горох – 427 га, озимий ріпак – 7666 га, ярий ріпак – 210 га, шавлія – 56 га однорічні 
трави – 138 га, багаторічні трави – 474 га та багаторічні плодові насадження – 23 га, що 
складає більше 30% від загальної посівної площі району.  
 Орієнтовний розмір збитків складає 301 281 тис. грн 
 З метою ліквідації надзвичайної ситуації пов'язаної з несприятливими погодними 
умовами, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Визнати події, що призвели до масової загибелі посівів на території району 
надзвичайною ситуацією за кодом 20323 «НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю 
посівів і створених 1-3-річних лісових культур, унаслідок засухи», згідно національного 
класифікатора ДК 019:2011, з класифікаційною ознакою 8 розділу ІІ Надзвичайні ситуації 
природного характеру «Масове пошкодження та загибель посівів сільськогосподарських 
культур, незібраного врожаю (травостою) внаслідок небезпечних природних 
гідрометеорологічних явищ (засуха) не менше ніж 1000 га», згідно наказу МВС України від 



06.08.2018 року № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421 
 
2. Визначити зону надзвичайної ситуації по всій території Білгород-Дністровського району. 
 
3. Сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
підготувати проект розпоряджень про призначення відповідального керівника ліквідації 
надзвичайної ситуації та про створення спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. 
 
4. Керівникам господарств району провести документальне оформлення розміру втрат. 
Відповідні документи надати до комісії. 

Термін: 20.05.2020 року   
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії. 
 
 
 
 
Голова комісії –  

голова районної державної адміністр                                          Г. Яцишена 

 

 

Секретар комісії                                                                             М. Лаврик 


