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Протокол ЛЬ 2
позачергового засiдання KoMicii (в режимi вiдеоконференцil)

з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй
Вишгородськоi MicbKoT територiальноТ громади

21 лютого 2023 р. м. Вишгород

головУВАВ: Голова постiйноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ MicbKoT територiальноi
гроI\4ади, мiський голова Олексiй МОМОТ.

ПРИСУТНI: Члени KoMicii (за списком).

Вiдкрив позачергове засiдання (в режимi вiдеоконференцiТ) голова
постiйнот koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпекr i надзвичайних
СИТУаЦiЙ ВИШгОродськоi мiськоi територiальноi громади Олексiй МОМОТ та
оголосив порядок денний засiдання KoMicii.

ПОРЯДОК ДЕННИЙз
l. Про стан забезпечення населення якiсною та безпечною для здоров'я

людини питною водою.
2. Про заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки на територii

ВишгородськоТ Mi ськоi територiальноТ громади.
З. Про затвердження Плану основних заходiв Вишгородськоi MicbKoi

територiальноi громади щодо пiдготовки та пропуску льодоходу, повенi та
паводкiв у 2023 роцi.

4. Щодо особливостей проходження освiтнього процесу на територii
Вишгородськоi MicbKoT територiальноi громади в перiод з 22 по 24 лютог о 2О2З
року.

слухАли:1. Про стан забезпечення населення якiсною та безпечною
для здоров'я людини питною водою.



допоВIflАЧ: Голова постiйноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi MicbKoT територiальноТ
|ромади, мiський голова Олексiй МОМОТ.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -
ВИРIШИЛИ:
1.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

|.2. Провести обстеження об'ектiв централiзованого питного
водопостачання, якi не обстежуваJIися протягом 2О22 року.

1.3. Забезпечити в н€шежнiй кiлькостi запаси реагентiв, дезинфiкуючих
ЗаСОбiВ ДЛЯ ЗНzВаРаЖеНня питноТ води i реактивiв для здiйснен"" 

""рЬбr""о.оконтролю за якiстю та безпечнiстю питноi води.
1.4. Забезпечити населення ВишгородськоТ мiськоi територiальноТ

громади якiсною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

TepMiH: постiйно

Вiддiлу органiзацiйноi роботио

Вишгородському
комунальному
<<Водоканал>)

внутрiшньоi
забезпечення

MicbKoMy
пiдприсмству

полiтики та
роботи ради

Вишгородськоi мiськоi радио
cTapocTi сiл Хотянiвка та Осещина

1.5. забезпечити через засоби масовоТ iнформацiТ, соцiальнi мережi
iнформування населення про необхiднiсть наJIежного облаштування та
експлуатацii iндивiдуальних колодязiв та ризики вживання забрудненоi питноi
води.

TepMiH: постiйно

Р iшення прuйняmо оdноеолосно.

слухАлиz2. Про заходи щодо забезпечення пожежнот безпеки на
територiт Вишгородськоi Micbkoi територi альноi громади.

допоВЩАЧ: Член постiйноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi MicbKoi територiа-гrьноТ
громади, начЕLгIьник Вишгородського районного управлiння ГУ ДСнС
украiни у Киiвськiй областi Генадiй БондАрЕнко.

Протягом 2022 року в населених пунктах Вишгородського району було
зареестрОвано 769 повiдомлень про пожежi, з них на територii Вишгородськоi
MicbKoT територiальноТ гром ади - 67 .

Заслухавши доповiдь з цього питання, -



ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Вишгородському
комунальному

MicbKoMy
пiдприемству

<<Водоканал>>, Управлiнню фiнансiв
Вишгородськоi MicbKoi радиl
вiддiлу ЖКГ, транспорту та
благоустрою ВишгородськоТ
MicbKoi радил сектору з питань
цивiльного захисту, надзвичайних
ситуачiй та цифрового розвитку
ВишгородськоТ MicbKoi рпдиl
cTapocTi сiл Хотянiвка та Осещина,
пiдприсмствам, установам,
закладам, органiзацiям незалежно
вiд форми власностi

2.2. Вiдповiдно до компетенцiТ:
- забезпечити проведення ремонту, обслуговування та модернlзац11

протипожежного водопостачання населених пунктiв Вишгородськоi MicbKoi

територiальноТ громади, обладнання Bcix мiсць встановлення пожежних

гiдрантiв свiтловими покажчиками;
- водонапiрнi вежi обладнати пристроями для забезпеченнЯ заборУ водИ

пожежними автомобiлями, iснуючi пожежнi водоймища обладнати пiд'iЪдами

з твердиМ покриттям для забезпечення забору води пожежними автомобiлями;

- з метою пiдвищення рiвня знань населення щодо правил пожежноi

безпеки органiзувати виконання заходiв запобiгання пожежам у житловому

ceKTopi, ,o*paru, шляхом обладнання спецiальних куточкiв, стендiв з

"iдповiдною 
лiтературою та наочною агiтацiею щодо попередження загибелi

та травмування людей на пожежах.

TepMiH: постiйно

Управлiнню соцiального захисту
населення Вишгородськоi MicbKoi

Ради

2.3. розмiстити плакати з iнструкцiями про заходи попередження

виникненню пожеж у побутi, на вулицi, пiд час труловот дiяльностi чи в

соцiальному середовищi та рекомендацii про порядок дiй у разi виникнення

надзвичайних ситуацiй.
TepMiH: постiйно

Р ituення прuйняmо оdноzолосно.



слухдли:3. Про затвердження Плану основних заходiв Вишгородсько1

мiськоi територiал""ьi .ромади щодо пiдготовки та пропуску льодоходу,

повенi та паводкiву 202З рочi,
ДоПоВIЩАЧ:Член.постiйноiкомiсiiзПиТанЬТехногенно-еколоГlчно1

безпеки i надзвичайних сиryачiй Вишгородськоi MicbKoi територiальноi

громади, нач€шьник Вишгородського районного управлiння гу дснс
украiъи у Киiвськiй областi Генадiй БондАрЕнко,

заслухавши доповiдь з цього питання, з урахуванням обговорення, -

ВИРIШИЛИ:
3.1. Iнформашiю доповiдачiв взяти до вiдома,

з.2. Затвердити План основних заходiв Вишгородськоi MicbKoT

територiальноi громади щодо пiдготовки та пропуску льодоходу, повенi та

паЪодкiв у 2023 роцi (далi - План), додасться,

з.з. вико"чЪц"r плану вжити заходiв щодо його виконання в повному

обсязi.

Р itаення прuйняmо о dноzоло сно,

слухдлиz4. Щодо особливостей проходження освiтнього процесу на

територii Вишгородськоi Micbkoi територiальнот громади в перiод з 22 по 24

лютого 2023 року.
допоВИАЧ, Гопова постiйноi KoMiciT з питань техногенно_екологlчно1

безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi MicbKoi територiа,пьноi

громади, мiський голова Олексiй МОМОТ,
вiдповiдно до Законiв Украiъи <<про правовий режим военного стану)>,

<ПрО повнУ загальнУ середнЮ Ъсвiту>, kод.*.у цивiльно|9лзахисту УкраiЪи,

постаноВ Кабiнету MiricTpiB Украiни вiд l0.03.2017 N9 138 <,Щеякi питання

використання захисних споруд ци"iльного захисту> та вiд 24,06,2022 J\b 711

<Про початок навччlJIьного року пiд час дii правового режиму военного станув

укратни>, Положення про орrа"iзачiю роботи з охорони працi та безпеки

життедiяльностi yrua""*iB освiтнього процесу в установах i закладах освiти,

затвердженого nu**oNл MiHicTep.r"u о."iти i науки Украiни вiд 26,|2,20117 Ns

|669, заре€строваним у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 2з,0|,2018 за Ns

100/З |552,з метою створення безпечних умов для навчання та працi учасникiв

освiтнього процесу, -

ВИРIШИЛИ:
4.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вlдома,

С оцiально-гуманiтарному
управлiнню Вишгородськоi MicbKoi

ради, закладам освiти ycix форм
власностi



4.2. РекОмендуваТи провеДення освiтнього процесу у закладах освiти, що

знаходяться на територii Вишгородськоi Micbkoi територiальнот громади, за

дистанцiйною формою навчання;
4.з. Рекомендувати проведення освiтньо-виховного процесу у закладах

дошкiльноТ освiти, що знаходяться на територii Вишгородськоi MicbKoi

територiальноi громади, шляхом органiзацii роботи чергових груп.

TepMiH: негайно

Р iu,tення прuйняmо оdноzолосно.

Вidповidно do посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB Укра'iнu Bid 17.06.2015

м 40g опро заmверdмсення Тuповоzо поломсення про реziональну mа.мiсцеву

ко"uiсiю з пumонL mехноzенно-еколоziчноi безпекu i наdзвuчайнuх

сumуацiй> рiшення KoMicii, прuйняmi у "Matcux ri повновансень, €

обов'язковtлмtl dля вuконання орZанOлru deplKaBHot влаdtl, ор?анOмu

Mi с це Bozo сам о вря dy в ан ня, п id пр uем с mв uм Lt, у с muно в ам u mа ор zанiз а цiялl u

розmаIаованчл,ч на mерumорii BidпoBidHoi аdмiнiсmраmuвно-

mер umор iаль Ho'i оd uн uцi.

голова koMicii олексiй Момот

Секретар KoMicii Юлiя СИДОРОВА


