
 

      
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 виконавчий комітет  

КОМІСІЯ  З  ПИТАНЬ  ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  БЕЗПЕКИ  ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ 

  

П Р О Т О К О Л № 27 

 позачергового засідання комісії Бердичівської  міської 

територіальної громади  з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

від 11.10.2021 р. 

 

           Головував: перший заступник Бердичівського  міського голови 

Артем АЗІЗОВ, перший заступник голови  комісії  Бердичівської міської 

територіальної громади  з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

 

           Присутні: Благодир О.О., Петрівська О.В.,  Рябушко В.М.,  

Подойніцина В.В., Орент Р.В., Омельянчук Н.П., Остапюк В.В.,     

Адаменко В.В., Бородій В.Є., Хорошун Н.І., Главацький В.В.,         

Максімов І.В., Котик П.В., Шелепа В.А.,  Філюк О.Ф., Сальник Р.С., 

Зозуля П.В., Лужко Н.М., Монастирський С.М., Мельник О.П.,    

Кузьменко В.В. , Бабікова Л.М., Котнюк Л.А., Квятківський Р.Б. 

           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, 

із застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 Про ситуацію, що склалося на території  Бердичівської міської 

територіальної громади і  яка пов’язана з припиненням постачання 

природного газу бюджетним установам  в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років. 

 

 На виконання  Кодексу цивільного захисту України, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з 

протокольним  рішенням позачергового засідання обласної комісії  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від. 11.10.2021 

№19 «Про ситуацію, яка склалося на території   області у зв’язку з 

відсутністю  постачання природного газу бюджетним установам  в осінньо-

зимовий період 2021/2022 років», заслухавши інформацію першого 

заступника Бердичівського міського голови, першого заступника голови 

комісії  Бердичівської міської територіальної громади  з питань техногенно-



екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Артема АЗІЗОВА та 

заступника Бердичівського міського голови  Олени БЛАГОДИР, про 

ситуацію, що склалося на території  Бердичівської міської територіальної 

громади і яка пов’язана з припиненням постачання природного газу 

бюджетним установам  в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.  

          Враховуючи, що припинення газопостачання  в умовах зимового 

періоду може привести  до порушення нормальних умов життєдіяльності 

населення громади, виникненню загрози життю та здоров’ю  населення, 

особливо в умовах  пандемії короновірусної хвороби COVID-19, а також 

спричинення значних матеріальних збитків  підприємствам житлово-

комунального господарства громади, з метою запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації ,  комісія Бердичівської міської територіальної громади 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію першого заступника Бердичівського міського голови 

Артема АЗІЗОВА, першого заступника  голови комісії Бердичівської міської 

територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій   та заступника Бердичівського міського голови 

Олени БЛАГОДИР  прийняти до відома. 

 2. Визначити ситуацію, що склалося на території  Бердичівської 

міської територіальної громади і  яка пов’язана з припиненням постачання 

природного газу бюджетним установам  в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років, надзвичайною ситуацією «місцевого рівня». 

3. На виконання постанови Кабінету Міністрів України  №368 від 

24.03.2004  «Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за їх рівнями», керуючись  наказом  

МНС від 06.08.2018 №658 «Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій» щодо НС техногенного характеру за кодом НС 

10800 (Аварії на системах життєзабезпечення)  та кодами ознаки:  3.4. і 

описом ознаки 74-77,  пропонувати регіональної комісії  з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  визначити рівень 

надзвичайної ситуації  на території  Бердичівської міської 

територіальної громади, як «регіональний». 

4.  Заступнику Бердичівського міського голови Олені БЛАГОДИР  

підготувати  звернення до Головного управління ДСНС України у 

Житомирській обл.  та до Житомирської облдержадміністрації  про 

виникнення надзвичайної ситуації на території Бердичівської міської 

територіальної громади стосовно прийняття остаточного рішення щодо 

визначення рівня зазначеної надзвичайної ситуації на території громади.  

5.  Керівникам підприємств, установ, організацій та служб,  

начальникам управлінь та відділів виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради, проаналізувати ситуацию  з забезпеченням газопостачання  



щодо опалення обєктів , які фінансуються з бюджету територіальної громади, 

та інформувати виконавчий комітет Бердичівської міської ради через 

відповідні управління Бердичівської міської ради (терміново). 

6. Контроль за виконанням цього рішенння покласти на заступника 

Бердичівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олену БЛАГОДИР та начальника відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради Віктора РЯБУШКА. 

  

 

 

Перший заступник Бердичівського  

міського голови,  

перший заступник голови комісії                                    Артем АЗІЗОВ 

 

Відповідальний секретар комісії                                     Петро ЗОЗУЛЯ 

 
 

 

 

 


