
 
УКРАЇНА  

Одеська область  
Білгород-Дністровська районна державна адміністрація 

 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

67700, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24  
Тел.: 0(4849)-2-83-66 e-mail: Bilgorod-Dnistrovsk RDA@odessa.gov.ua 

 
 

Протокол № 3 
 

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 11.02.2021 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 підготовку комунального господарства району до несприятливих погодних 
умов з 12.02.2021р. по 17.02.2021р. 

Доповідач: – в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ 
райдержадміністрації Мішин С.І. - 5 хв. 
 

 
 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

РІШЕННЯ  
Про підготовку комунального господарства району до несприятливих погодних умов  

з 12.02.2021р. по 17.02.2021р. 
 

Згідно оперативної інформації Гідрометеорологічного центру Чорного та 
Азовського морів по Одеській області  з 12.02.2021р. по 17.02.2021р. очікується 
погіршення погодних умов.  

Впродовж доби 12.02.2021р. по м. Одеса та Одеській області очікується сильна 
хуртовина (ІІ рівень небезпечності - "помаранчевий"), вітер північно-західний 15-20 м/с, 
снігові замети, заметіль, сніговий накат, різке зниження температури повітря, вночі -7-12, 
вдень -2-4.  

Впродовж 13.02.2021р. - 17.02.2021р. очікується збереження даної погодної 
ситуації та зниження температури повітря, вночі до -9-14, вдень до -5-10. 

Заслухавши інформацію в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ 
райдержадміністрації Мішина С.І., з метою недопущення виникнення надзвичайної 
ситуації, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Сільським, селищним, міським головам організувати на підвідомчих 

територіях: 
1.1. Розгортання пунктів обігріву та забезпечення їх гарячими напоями.  



1.2. Розчищення вулиць, доріг та буксирування техніки, що заблокована сніговими 
наметами, в тому числі із залученням фермерських та сільськогосподарських підприємств. 

1.3. Перевірку стану електрогенераторів та котелень в закладах освіти. 
1.4. Визначити відповідальних осіб за взаємодію з Білгород-Дністровським РЕМ 

ПАТ «Одесаобленерго» в разі знеструмлення населених пунктів громади. 
2. Старокозацькому сільському голові створити запас піску вздовж найбільш 

небезпечних ділянок доріг. 
3. Відділу освіти районної державної адміністрації організувати навчання в 

навчальних закладах з урахуванням стану погодних умов (дистанційно за необхідністю). 
4. Керівникам житлово-комунальних господарств, установ і організацій, які 

здійснюють життєзабезпечення населення: 
4.1. Організувати роботи щодо ліквідації аварійних ситуацій на підвідомчих 

об’єктах в разі їх виникнення. 
4.2. Здійснювати інформування оперативного штабу про стан функціонування 

підвідомчих об’єктів за телефоном (04849) – 2-20-87, моб. 096-793-83-05. 
5. Керівникам медичних закладів району: 
5.1. Тимчасово відкласти виписку хворих зі стаціонарів до закінчення погіршення 

погодних умов, особливо таких, що мешкають у віддалених селах. 
5.2. Перевірити працездатність генераторів електроживлення. 
5.3. Забезпечити надання медичної допомоги постраждалим, в разі необхідності; 
5.4. Організувати забезпечення функціонування ФАПів. 
6. Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області та             

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області: 
6.1. Організувати евакуацію людей в місцях довготривалого скупчення автомобілів 

на автошляхах, особливо Н-33, Р-72, Т-16-10, до найближчих пунктів обігріву. 
6.2. За необхідністю розгорнути пересувні пункти обігріву. 
6.3. Забезпечити цілодобове чергування та функціонування оперативного штабу. 
7. Автоперевізникам району обмежити пасажирські перевезення, які здійснювати 

тільки на близькі відстані. 
8. Білгород-Дністровському РЕМ ПАТ «Одесаобленерго»: 
8.1. У разі необхідності організувати цілодобове чергування ремонтних бригад. 
8.2. Забезпечити роботу з 08.00 до 20.00 тимчасового диспетчерського пункту для 

прийому дзвінків від населення за телефоном (04849) – 6-55-77. 
9. Білгород-Дністровському відділу поліції ГУ НП в Одеській області: 
9.1. Виставити пости на виїзді з сіл Молога та Випасне з завданням обмежити рух 

транспортних засобів в напрямку сіл Семенівка та Монаші. 
9.2. Клопотати перед службою автомобільних доріг про припинення руху на 

автошляхах М-15, Н-33, Р-72 в разі погіршення погодних умов. 
10. ПЧ-4 Одеської залізниці вжити заходів щодо підтримання залізничних 

переїздів в проїзному стані. 
11. Білгород-Дністровській дільниці «Овідіопольського ДЕД» забезпечити рух 

транспорту в разі блокування дорожнього покриття. 
12. Білгород-Дністровському прикордонному загону Державної прикордонної 

служби України рекомендувати вжити заходів щодо: 
12.1. Обмеження руху великовантажних транспортних засобів та автобусів з 

республіки Молдова через пункти пропуску на державному кордоні в межах чинного 
законодавства до закінчення несприятливих погодних умов та на час прибирання снігу з 
дорожнього покриття. 

12.2. Залучення мобільних груп до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 
автошляхах в районах пунктів пропуску. 

13. Керівникам установ, підприємств та організацій забезпечити персонал, що 
знаходиться на віддалених та ізольованих місцях роботи, гарячою їжею та напоями. 

14. Завідувачу сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами районної державної адміністрації в разі необхідності 



організувати залучення важкої інженерної техніки з військових частин гарнізону для 
надання допомоги в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

15. Головному спеціалісту з питань організаційної та інформаційної діяльності, 
цифрового розвитку та захисту персональних даних районної державної адміністрації 
опубліковувати на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформацію 
щодо роботи з 08.00 до 20.00 тимчасового диспетчерського пункту                         
Білгород-Дністровського РЕМ ПАТ «Одесаобленерго» для прийому дзвінків від 
населення за телефоном (04849) – 6-55-77. 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії. 
 
 
 

Голова комісії                                                                                       Г.  Яцишена 
 
 
 
Секретар комісії                                                                                      М. Лаврик 
  
 


