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засiдання KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй Виш городськоi MicbKoi територiальноi громади

21 жовтня2022 р. м. Вишгород

ГОЛУВАВ: Перший заступник голови постiйноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ
мiськоi територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.

ПРИСУТНI: Члени KoMicii (за списком).

Вiдкрив чергове засiдання перший заступник голови постiйноi KoMicii з

питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй
ВишгородськоТ MicbKoT територiальноТ громади Кириченко Р.М. та оголосив
порядок денний засiдання KoMiciT.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про запровадження режиму eKoHoMiT електроенергiТ на територii

Вишгородськоi MicbKoi територiальноТ громади.
2. Про змiну структури навч€шьного року.

СЛУХАЛИ:1. Про запровадження режиму eKoHoMiT електроенергiТ на
територiТ Вишгородськоi MicbKoT територiальноТ громади.

ДОПОВIfiАЧ:
Перший заступник голови постiйноТ KoMiciT з питань техногенно-

екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ MicbKoT
територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.

20 жовтня2022 року Рада оборони КиiвськоТ областi ввела обмеження на
споживання електричноi енергiТ для жителiв КиТвськоТ областi в перiод з

7.00 год. до 23.00 год.



Заслухавши доповiдi з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
1.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Меш канцям Виш городськоТ
MicbKoi територiальноi
громади, пiдприсмствам,
установам, закладвмl

органiзацiям ycix форм
власностi

|.2. Максимально обмежити використання електричноi енергii на
територiТ ВишгородськоТ мiськоi територiальноТ громади у перiод з 7.00 год.

до 23.00 год.
1.3. Зменшити користування енергозатратними приладами: пр€Lпьними

машинами, бойлерами, кондицiонерами, обiгрiвачами, електрочайниками та
електроплитами.

|.4. Вимикати зайве свiтло в примiщеннях, перенести господарськi

роботи на денний час.
1.5. У мiсцях заг€Lпьного користування багатоповерхових булинкiв

використовувати не бiльше двох освiтлювzulьних приладiв на кожному
поверсi.

1.6. Вимикати освiтлення зовнiшньоI реклами, LED-eKpaHiB та iлюмiнацii,
змiнити графiк роботи енергозатратних приладiв i механiзмiв щоб зменшити
максим€Lпьне навантаження на енергосистему за рахунок iх використання в

нiчний час (з 24.00 год. до 6.00 год.).
TepMiH: негайно

Вiддiлу органiзацiйноi роботи,
внутрiшньоТ полiтики та
забезпечення роботи ради
Вишгородськоi MicbKoi ради,
вiддiлу з питань торгiвлi,
реклами та пiдпри€мництва
Вишгородськоi MicbKoi рпдиl
вiддiлу ЖКГо транспорту та
благоустрою Виш городськоi
мiськоi р&ди, cTapocTi сiл
Хотянiвка та Осещина

1.7. Щовести вказану iнформацiю до вiдома мешканцiв Вишгородськоi
мiськоi,гериторiальноТ громади, керiвникiв пiдприемств, установ, закладiв та
органiзацiй незалежно вiд форми власностi та провести вiдповiдну роботу.

Р iшення прuйняmо оdноzолосно.
TepMiH: негайно



СЛУХАЛИ:2. Про змiну структури навч€Lпьного року.
ДОПОВIЩАЧ: нач€шьник Соцiально-ryманiтарного управлiння

ВишгородськоТ MicbKoi ради Фороща Т.В.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24.06.2022

Ns 711 <Про початок навч€uIьного року пiд час дiТ правового режиму военного
стану в YKpaiHi> освiтнiй процес у 20221202З навч€шьному роцi розпочався
0|.09.2022 року i триватиме до З0.06.2023 року.

Навчальний piK може тривати бiльше або менше 175 днiв. Тривалiсть
канiкул у закладах освiти протягом навчапьного року не може становити
менше 30 календарних днiв.

З урахуванням викладеного та нинiшнiх обставин, icHye доцiльнiсть
перенесення ociHHix канiкул на зимовий перiод.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
2.1.Iнформацiю доповiдача взяти до вiдома.

Соцiально-гуманiтарному
управлiнню Вишгородськоi
MicbKoi радиl закладам освiти
ycix форм власностi

2.2.Рекомендувати внести змiни до структури навч€шьного року шляхом
перенесення ociHHix канiкул на зимовий перiод.

TepMiH: негайно
Р iшення прuйняmо оdноzолосно.

BidпoBidHo do посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Укра'iнu Bid 17.06.2015
М 409 <Про заmверdсtсення Тuповоzо полоJrcення про pezioшшlbty mа мiсцеву
комiсiю з пumань mехноzенно-еколоziчно'i безпекu i наdзвачайнttж
сumуацiй> рiшення
обов'язковttlwtl dля

Kotwicii, прuйняmi у лtеilсах ri повноваilсень, €

вuконання ор2аналru dерuсавноt влаdu, ор?онш/ru
мiсцевоzо сOJ|rовряdування, пidпрuемсmвал.ll, усmановшмu mа орzанiзацiямu
ршmаOuованILмu на mерumорii
mер umор iаль н oi о d uн uцi.

BidпoBidHoi odMiHicmpamuBшo-

Перший заступник
голови koMicii Ростислав КИРИЧЕНко

Секретар KoMicii Юлiя СИДОРОВА


