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Протокол ЛЪ 15

позачергового засiдання (в режимi вiдеоконференцri) KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй

Виш городськоТ MicbKoi територiал ьноТ громади

15 листопада 2022 р. м. Вишгород

гоЛоВУВАВ: Голова постiйноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi MicbKoT територiальноТ
громади, мiський голова Момот О.В.

ПРИСУТНI: Члени KoMicii (за списком).

Вiдкрив чергове засiдання голова постiйноi KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi MicbKoi
територiальноi громади Олексiй МОМОТ та оголосив порядок денний
засiдання KoMiciT.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про внесення змiн до перелiку пунктiв обiгрiву на територiТ

Вишгородськоi MicbKoT територiальноТ громади.
2. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в

населених пунктах ВишгородськоТ MicbKoi територiальноТ громади.
3. Про необхiднiсть здiйснення оборонних закупiвель ToBapiB, робiт i

послуг.

СЛУХАЛИ:1. Про внесення змiн до перелiку пунктiв обiгрiву на
територii ВишгородськоТ мiськоi територiальноТ громади.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiйноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ



мiськоi територiальноТ громади, перший заступник мiського голови Ростислав
киричЕнко.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до перелiку пунктiв обiгрiву на територii Вишгородськоi

|иMlcbкol територlаJIьноl громади, виклавши в наступнlи редакцl1:
л{ь

з/п
Назва пiдприсмства,
установи, органiзацii

Адреса Графiк
роботи

1 Комунальне некомерчiйне
пiдприемство <Вишгородська
центральна районна лiкарня>
ВишгородськоТ MicbKoi ради

м. Вишгород, вул. Курryзова, 1 Цiлодобово

2 Вишгородський лiцей <Сузiр'я>
ВишгородськоТ MicbKoi ради

м. Вишгород, вул. Курryзова, l5 Цiлодобово

J Вишгоролський мiський
комунальний дошкiльний
навчi}льний заклад (ясла-садок)
<Чебурашка>

м. Вишгород, вул. Щнiпровська,9 Цiлодобово

4 flошкiльний навчшlьний заклад
(ясла-садок) <Золотий ключик>>

Вишгородськоi MicbKoT ради

м. Вишгород, пр. I. Мазепи,6-А I_{iлодобово

5 Вишгородська Районна
Органiзацiя Товариства
чеDвоного Хоеста Украiни

м. Вишгород, вул. Шолуденко,8 I-{iлолобово

6 хотянiвська загальноосвiтня
школа I-II ступенiв
Вишгородськоi MicbKoT ради

Вишгородський район,
с. Хотянiвка, вул. КиТвська,20

Цiлодобово

Р iu.lення прuйняmо бiльu,tiсmю zоло ciB.

СЛУХАЛИz2. Про стан утримання джерел протипожежного
водопостачання в населених пунктах Вишгородськоi мiськоi територiальноi
громади.

ДОПОВIЩАЧ:
Перший заступник голови постiйноi KoMicii з питань техногенно-

екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi MicbKoi
територiальноi громади, першиЙ заступник мiського голови Ростислав
киричЕ,нко.

За результатами перевiрки було встановлено, що на територiТ
м. Вишгорода на водопровiднiй мережi знаходиться96 пожежних гiдрантiв.

В результатi перевiрки було виявлено 15 несправних пожежних гiдрантiв,
що становить |6% вiд заг€ulьноi кiлькостi, також до деяких вiдсутнiй
безперешкодний доступ працiвникiв ДСНС. Бiля мiсць розташування
пожежних гiдрантiв не встановленi покажчики 24 шт., встановленi не
вiдповiдного взiрця - l шт. Не Bci люки пожежних гiдрантiв пофарбованi в
червоний колiр.

На територii с. Осещина пожежнi гiдранти вiдсутнi. Немае твердого
пiд'iЪду до рiчки,,Щесна для забору води пожежним автомобiлем.



На територii с. Хотянiвка пожежнi гiдранти вiдсутнi. Нема€ твердого
пiд'Тзду до озера <Криве Озеро> для забору води пожежним автомобiлем.

Заслухавши доповiдь з цього питання (копiя паспорту перiодичного
облiку джерел зовнiшнього протипожежного водопостачання, затвердженого
нач€шьником 37-ЩIРЧ м. Вишгород вiд 18.10.2022 р.додаеться), -

ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Вiддiлу ЖКГо транспорту та
благоустрою Виш городськоТ
MicbKoT радил вiддiлу
бухгалтерського облiкуо

фiнансового та господарсько-
органiзацiйного забезпечення,
Вишгородському MicbKoMy
комунальному пiдприсмству
<<Водоканал>>, пiдприемствам,
установам та органiзацiям, на
балансi яких € водогони з

джерелами протипожежноfо
водопостачання ycix форм
власностi, cTapocTi сiл
Хотянiвка та Осещина

2.2. У межах компетенцit:
- вiдремонтувати несправнi пожежнi гiдранти та в под€lльшому

утримувати таким чином, щоб була можливiсть забезпечити безперешкодний
збiр води пожежними автомобiлями;

- для контролю працездатностi мережi систем зовнiшнього
протипожежного водопроводу 1 раз на piK прово дити випробування на тиск та
витрату води з оформленням акта. Випробування водопроводу проводити
також пiсля кожного ремонту, реконструкцiТ або пiдключення нових
споживачiв до мережi водопроводу;

- бiля мiсць розташування пожежних гiдрантiв встановити покажчики
(об'смнi зi свiтильником або плоскi iз застосуванням свiтло вiдбивних
покриттiв) з нанесенням на них: лiтерним iндексом ПГ, цифровими
значеннями вiдстанi в метрах вiд покажчика до гiдранта, внутрiшнього
дiаметра трубопроводу в мiлiметрах, з€lзначенням виду водопровiдноТ мережi
(тупикова чи кiльцева);

- пофарбувати люки пожежних гiдрантiв в червоний колiр;
- облаштувати тверлi пiд'Тзди до водоймищ, де вiдсутнi пожежнi гiдранти

взагалi.
TepMiH: невiдкладно, постiйно



2.З. Керiвникам зЕвначених у цьому рiшеннi установ про виконання
завдань до 20 грудня 2022 року повiдомити Комiсiю з питань ТЕБ та НС
Вишгородськоi MicbKoi територiальноТ громади через сектор з питань

цивiльного захисту, надзвичайних ситуацiй та цифрового розвитку
Вишгородськоi мiськоi ради.

Р iuлення прuйняm о о d н о z оло с но.

СЛУХАЛИ:3. Про необхiднiсть здiйснення оборонних закупiвель
ToBapiB, робiт i послуг.

ДОПОВIflАЧ: Перший заступник голови постiйноi KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
мiськоi територiальноТ громади, перший заступник мiського голови Ростислав
киричЕнко.

У зв'язку iз агресiсю РосiйськоТ Федерацii маемо пошкодження системи
енергопостачання на територii Украiни, в тому числi, i на територii
Вишгородськоi MicbKoi територiальноТ громади. З метою захисту iHTepeciB
мешканцiв громади, забезпечення потреб безпеки, icHye гостра необхiднiсть у
здiйсненнi оборонних закупiвель ToBapiB.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
З.l. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Вiддiлу бухгалтерсько го
облiку, фiнансового та
fосподарсько-органiзацiйного
забезпечення Виш городськоi
MicbKoT ради

3.2. Здiйснити заходи для закупiвлi за нагальною потребою ToBapiB для
проведення заходiв iз мобiлiзацii та цивiльного захисту, а саме: шатер 3 ХЗ-Т зi
стiнками (10 одиниць), мережевий подовжувач на 5 розеток (20 одиниць),
електрогенератор потужнiстю вiд 2 до 5 кВт (10 одиниць), кухня польова КП-
30 (5 одиниць), стiл (20 одиниць), стiльчi (20 одиниць).

TepMiH: невiдкладно

3.3. Закупiвлi, вказанi в п. 3.2. цього протоколу здiйснити у вiдповiдностi
до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.10.2022 Ns 1 1 78 <Про
затвердження особливостей здiйснення публiчних закупiвель ToBapiB, робiт i
послуг для замовникiв, передбачених Законом УкраiЪи пПро публiчнi
закупiвлi>, на перiод дii правового режиму военного стану в YKpaiHi та
протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування).

Р iшення прuйняmо оdноzоло с но.



Вidповidно do посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bid 17.0б.2015

ль 40g кпро заmверdlкення Тuповоzо поло}tсення про реziональну mамiсцеву
комiсiю з пumонь mехноzенно-еколоziчноi безпекu i наdзвuчайнuх
сumуацiй> рiшення KoMicii, прuйняmi у "uехtсшх ri повноВО)tСеНlr, €

обов'язковtлпttl dля вuкононня орZанOлlu depшcaBHoi влаdu, opzo$oMu

мiсцевоzо сOлловряdування, пidпрuелtсmвOлrLt, усmоновалlu mо орzанiзацiяtwu

розmашованuмu на mерumорii BidпoBidHot аdлtiнiсmраmuвно-
mер umор iшtb Hoi о d uн uцi.

голова koMicii олексiй IUOMOT

Секретар KoMiciT Юлiя СИДОРОВА

/


