
 
 

 
 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
виконавчий комитет 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
м. Бердичев                                                                                          

 

П Р О Т О К О Л № 19 

чергового засідання комісії Бердичівської  міської територіальної громади  з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від  19.09.2022 р. 

           Головував: Бердичівський міський голова, голова комісії Сергій ОРЛЮК 

           Присутні: Квятківський Р.Б., Петрівська О.В., Шевчук І.В., Омельянчук Н.П., 

Геденач О.Г., Нехворовська Н.В., Май М.Л.,  Савіцький О.А., Адаменко В.В., 

Кравченко В.В., Сова А.М., Бородій В.Є., Анучін К.І., Максімов І.В., Шелепа В.А., 

Лужко Н.М., Биков В.М., Запаринюк О.І., Приймак С.В., Крилик В.В,  Плісак І.В., 

Мельник О.П., Крсек О.В., Зозуля П.В. 

           Роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому доступі, із 

застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

            Про заходи щодо протидії загрозам виникнення надзвичайних 

ситуацій воєнного характеру в умовах зимового періоду 2022-2023 років. 

 

 В межах повноважень, визначених  законодавством України та Указу 

Президента України про введення воєнного стану в Україні, з метою 

своєчасного виконання наказів і директив з питань забезпечення оборони, 

громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану, виконання заходів цивільного захисту а також ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, виконання суспільно 

корисних робіт,  законного залучення правоохоронних органів і сил 

цивільного захисту для  забезпечення функціонування підприємств 

життєзабезпечення  та захисту критичної інфраструктури, забезпечення 

нормальної роботи закладів освіти  та  протидії загрозам виникнення 

надзвичайних ситуацій воєнного характеру в умовах зимового періоду 2022-

2023 років, виконання першочергових підготовчих заходів і забезпечення 

додаткових заходів пожежної безпеки під час функціонування об’єктів в 

умовах осінньо-зимового періоду, комісія Бердичівської міської 

територіальної громади з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

          ВИРІШИЛА: 

  



 

 

 1. Затвердити перелік підприємств соціальної та критичної 

інфраструктури, пошкодження яких може негативно вплинути на 

життєдіяльність  населення Бердичівської міської територіальної громади, 

під час погіршення погодних умов або виникнення надзвичайної ситуації 

воєнного харакеру згідно з додатком. 

            2. Керівникам  підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності (за згодою), міських комунальних служб, органів управління, сил і 

засобів Бердичівської міської територіальної громади, забезпечити: 

      2.1. Готовність органів управління, сил та засобів для протидії загрозам  

виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об’єктах 

соціальної і виробничої інфраструктури, здійснення охорони навколишнього 

природного середовища,  належного утримання та ефективної експлуатації 

об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення громади, надання 

необхідного рівня та якості послуг населенню, належну організацію 

безпечного навчального процесу в умовах зимового періоду 2022-2023 років. 

2.2.  Готовність сил та резервних матеріально-технічних засобів  для 

вжиття усіх можливих заходів   у проведенні та відновленні пошкоджених 

об’єктів соціальної та критичної інфраструктури і транспортного сполучення 

(при умові їх пошкодження внаслідок  застосування супротивником 

відповідних засобів ураження) та своєчасної підготовки пропозицій про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету громади для забезпечення 

відновлення зруйнованих об’єктів. 

2.3. Належний контроль за внесенням щоденної актуальної інформації  

для інформування  структурних підрозділів управлінь та відділів виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій воєнного характеру щодо пошкоджених та відновлений об’єктів і 

внесення повної інформації в систему обліку руйнувань, кількості 

постраждалого та евакуйованого населення, наявності освітніх закладів на 

території громади  для розміщення переміщених осіб з урахуванням факторів 

безпеки (наявності захисних споруд цивільного захисту або найпростіших 

укриттів), готовності закладів освіти до проведення безпечного навчання в 

умовах воєнного стану тощо.  

Відповідальний – відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради. 

2.3. Своєчасну підготовку для облаштування відповідної кількості 

місць  (мобільних пунктів) для розміщення та обігріву постраждалого 

населення, придбання відповідної кількості матеріально-технічних засобів 

(обігрівачі, палатки, печі для опалення, резервні мінікотельні,  

електрогенератори тощо), твердого та альтернативного палива, призначення 

відповідних формувань цивільного захисту для їх розгортання та 

забезпечення діяльності. 

Розгортання таких пунктів обігріву здійснювати за окремим 

розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

або Ради оборони Бердичівської міської територіальної громади.   



2.4. Роботу визначених відповідальних осіб для  безперебійного 

постачання гуманітарної допомоги  до пунктів обігріву (продуктів 

харчування, технічної води та твердого палива). 

Відповідальний - начальник управління науки та освіти Бердичівської 

міської ради Валентина АДАМЕНКО.  

2.5. Фінансування видатків з бюджету громади для поповнення  за 

визначеною номенклатурою  матеріальними цінностями матеріального 

резерву громади для організації  пунктів обігріву та проведення 

першочергових  аварійно-відновлювальних робіт на уражених об’єктах 

закладів освіти та інших об’єктах. 

         Відповідальні – відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради та 

фінансове управління Бердичівської міської ради. 

 2.6. Призначення додаткових формувань цивільного захисту, 

затвердження відповідної підготовчої Програми та проведення занять з  

призначеним  особовим складом  для забезпечення безаварійної роботи  

пунктів обігріву та пунктів забезпечення населення технічною водою. 

 Відповідальні – начальники цивільного захисту підприємств, установ, 

організацій та служб.  

 3. Для  подолання ризиків  зриву опалювального сезону та 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій воєнного характеру в 

умовах зимового періоду поточного року,  керівникам окремих комунальних 

підприємств, установ, організацій та служб вжити наступних запобіжних 

заходів, а саме: 

 3.1.  Начальнику управління освіти і науки Бердичівської міської 

ради (Валентина АДАМЕНКО) у взаємодії з  управлінням житлово-

комунального господарства (Наталія НЕХВОРОВСЬКА), із залученням 

МКАРС (Павло КОТИК),  вжити заходів щодо готовності до розгортання  

пунктів обігріву у наступних закладах середньої освіти: №№ 4,5,7,10,12, 

15,17; закладах дошкільної освіти: №№ 22, 25.  

 Забезпечити контроль щодо встановлення  резервного обладнання 

для забезпечення роботи  пунктів обігріву та заготівлі твердого або 

альтернативного палива. 

 3.2. МКП «Бердичівводоканал» (Костянтин АНУЧІН): 

 3.2.1. Для забезпечення аварійного відновлення питного 

водопостачання та водовідведення в межах території громади за рахунок 

коштів бюджету громади придбати додатково один генератор потужністю 

200 кВт, два генератора потужністю по 100кВт, один переносний генератор 

потужністю 20 кВт та 12 од. резервуарів для технічної води ємністю по 3 м3 

кожний і надати пропозиції щодо придбання за кошти бюджету громади 

одної автоцистерни ємністю до 5 м3 для забезпечення населення питною 

водою в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. 

 Розгортання пунктів споживання технічної води здійснювати у 

визначених мікрорайонах території громади за окремим розпорядженням 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або Ради оборони 

Бердичівської міської територіальної громади.   

 3.2.2. Разом з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради 



уточнити План реагування щодо забезпечення населення громади водою в 

умовах виникнення надзвичайних ситуацій в контексті забезпечення 

підприємства додатковим транспортом для транспортування ємностей з 

водою та бригадами для проведення вантажно-розвантажних робіт. 

   3.3. КП «Бердичівтеплоенерго» (Сергій ПРИЙМАК): 

   3.3.1. Придбати мінікотельні у наступної кількості: одну ємністю 

1МВт, одну  ємністю 300 кВт  та електрогенератори необхідної потужності 

для забезпечення їх роботи (у разі відсутності такого обладнання  у 

комплекті котельні).  

Додатково за рахунок коштів бюджету громади придбати   7 од. 

електрогенераторів  необхідної потужності для забезпечення резервного 

живлення електрообладнання діючих котелень. 

3.3.2. Відновити стан  ізоляції надземної теплотраси, яка забезпечує 

постачання теплоносія до закладу дошкільної освіти № 28 по вул. Руській,26. 

 4. Управлінню сім’ї та соціального захисту населення Бердичівської 

міської ради ( Наталія ОМЕЛЬЯНЧУК) та КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Бердичівської міської ради  (Людмила КОЛЕСНИК) налагодити 

якісний зворотній  зв'язок  з  людьми, які мають особливий соціальний статус 

та потребують допомоги щодо забезпечення теплом в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій воєнного характеру.   

5. Контроль за станом готовності  органів управління, сил та засобів  

підприємств, установ, організацій та служб щодо протидії виникнення 

надзвичайних ситуацій воєнного характеру в умовах осінньо-зимового 

періоду 2022-2023  покласти на заступників Бердичівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради та  начальника відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради.   

 

Бердичівський міський голова,  

голова комісії                                                                           Сергій ОРЛЮК    

 

                             

Відповідальний секретар комісії                                          Петро ЗОЗУЛЯ 

 

 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                   Додаток                              

                                                                                                      до рішення комісії ТЕБ та НС 

                                                                                                       № 19  від 19.09.2022                                                                                                                        

ПЕРЕЛІК 

підприємств соціальної та критичної інфраструктури, пошкодження яких може 

негативно вплинути на життєдіяльність  населення Бердичівської міської 

територіальної громади, під час погіршення погодних умов або дзвичайної ситуації 

воєнного характеру 

№ 

з/п 

Підприємство Діяльність Примітка 

1 МКП «Бердичівводоканал» Водопостачання та 

водовідведення 

 

2. МКП «Бердичівкомунсервіс» Поверхневе водовідведення, 

корегування рівня води (скид 

води ) на водосховищах, 

очищення доріг від льоду та 

снігу, буксирування 

застрявшої та пошкодженої 

техніки 

 

3. КП „Бердичівтеплоенерго” Теплопостачання  

4. Бердичівський РЕМ ВАТ 

«Житомиробленерго» 

Енергопостачання  

5.  СЛД №1 РЦТ №215 Житомирської 

філії  ПАТ «Укртелеком» 

Електрозв’язок  

6. ТОВ „ Бердичівський хлібозавод” Постачання хлібопродуктів  

7. ТОВ „ Бердичівське АТП 11837” Транспортне забезпечення  

8. Центр поштового зв’язку №1 Поштове забезпечення  

9. Залізнична станція „Бердичів” Залізничні перевезення  

10. Державний ощадний банк України. 

Бердичівське відділення 

Фінансове забезпечення  

11. Бердичівське відділення АТ 

«Житомиргаз»   

Газопостачання  

12. Оператор ТОВ «Газотранспортні 

системи України» 

Газопостачання високого 

тиску 

 

13. МК ВЖРЕП №7 Здійснюють утримання та 

обслуговування житлового 

фонду  

 

14. КП „ Комбінат комунальних 

підприємств м. Бердичева” 

Надання ритуальних послуг  

15. Міська комунальна аварійно - 

рятувальна служба 

Надання послуг щодо 

ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 

 

16. КНП «Бердичівська міська лікарня» 

Бердичівської міської ради 

Лікування хворих   

17. КНП « Центр первинної медико-

санітарної допомоги» БМР  

Надання первинної медико-

санітарної допомоги 

 

18. Бердичівська міська підстанція КУ 

«Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» 

Надання первинної медико-

санітарної допомоги 

 

19.  Бердичівський районний відділ 

поліції Головного управління 

національної поліції України в 

Житомирській області 

 

Забезпечення громадського 

порядку 

 



20. Управління сім’ї та соціального 

захисту населення Бердичівської 

міської ради 

Соціальний захист населення  

21. КНП «Госпіталь ветеранів війни» 

Житомирської обласної ради 

Лікування хворих  

22. Бердичівське районне  управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби   в 

Житомирській обл. 

Санітарно-епідемічний 

контроль  

 

 

Відповідальний секретар комісії                                                                  Петро ЗОЗУЛЯ                        

 


