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ПРОТОКОЛ № 7 

позапланового засідання  

комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації 
 

15 листопада 2016 року м. Хмельницький 
 

Головує                                            -               Кальніченко В.І.  

Присутні члени комісії                  -              13 осіб (за окремим списком) 
 

Розглянувши питання порядку денного: 

1. Про наслідки стихійного лиха 13-14 листопада 2016 року на території області 

внаслідок складних погодних умов (сильний вітер, дощ, сніг). 

( Кальніченко В.І., Данилюк Є.Д., Братко Е.П.,Дячук А.В. ,Семенишин  М.О.,Степанюк 

А.Г.,Горобець П.П., Лукомська  С.І.) 

13-14 листопада 2016 року спостерігалося різке погіршення погодних умов, 

хмарність, опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця, перемети, пориви вітру до 

15-20м/с, сніг покривом від 20 до 80 см. Про несприятливий прогноз на території 

області, було повідомлено 11.11.2016 року голів райдержадміністрацій, міських 

голів, керівників зацікавлених управлінь і департаментів облдержадміністрації, ГУ 

ДСНС, ГУ НП, Службу автомобільних доріг з постановкою конкретних завдань для 

підвищення рівня взаємодії та координації дій на цей період. Керівництво районів і 

міст проігнорувало вимоги зазначеної вказівки та вимоги рішення комісії з питань 

ТЕБ та НС ОДА (протокол №6 від 27.10.2016) не вжило практичних заходів з 12 на 

13 листопада поточного року, що привело до утворення заторів на дорогах 

тривалого відключення електропостачання та блокування проїзду до населених 

пунктів від 1 до 3-х діб. Тільки дякуючи ефективним діям співробітників ДСНС та 

Національної поліції вдалося уникнути транспортного колапсу на дорогах області. 

Сотні великогабаритних машин були зупинені ними на під`їздах до районних 

центрів і м. Хмельницького. Через незадовільний стан доріг ремонтні бригади ПАТ 

«Хмельницькобленерго» не могли вчасно відновлювати електропостачання 

знеструмлених населених пунктів. Водночас були випадки подання з РДА, МВК 

недостовірної інформації про стан справ на дорогах. Вищевказані факти привели до 

несвоєчасного подолання наслідків стихії, що викликало законне обурення громадян 

та нарікання на роботу органів влади. 

Заслухавши інформацію та доповіді про вжиті заходи з ліквідації 

наслідків негоди Комісія ВИРІШИЛА: 

1. Головам місцевих комісій з питань ТЕБ і НС: 

1.1. Забезпечити координацію та організацію робіт з ліквідації наслідків 

стихійного лиха. 
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1.2 Організувати та до 25 листопада поточного року провести практичні 

тренування на ділянках доріг де можливе ускладнення обстановки під час сильних 

снігопадів з залученням важкої інженерної техніки за угодами та підрозділів ДП 

«Хмельницькоблавтодор», ГУ ДСНС, ГУ НП. Про час та місце проведення 

повідомити облдержадміністрацію (через управління з питань цивільного захисту)за 

дві доби. 

1.3 Визначити 3-4 одиниці техніки підвищеної прохідності для доставки до 

населених пунктів у разі необхідності продуктів харчування, медичних працівників, 

транспортування до медичних закладів хворих та породіль. Копії угод на залучення 

зазначеної техніки надати до облдержадміністрації через управління з питань 

цивільного захисту населення до 30 листопада поточного року. 

1.4. Визначити коло осіб із соціально незахищених верст населення, які 

потребують надання допомоги у першу чергу.  

1.5. Прорахувати фінансові ресурси сільських, селищних, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій, які можливо залучити 

для ліквідації наслідків негоди та придбання у комунальну власність необхідної 

інженерної техніки. 

2. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.), ПП «Хмельницький 

облавтодор» (Дячук А.В.) до 25 листопада поточного року надати до 

облдержадміністрації нормативні розрахунки потреби (у порівнянні з наявною) 

інженерної техніки для  обслуговування доріг державного та місцевого значення.  

3. Кожний випадок подачі неправдивої інформації посадовими особами 

розглядати терміново з  прийняттям відповідних заходів реагування. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) та Головне 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій 

області (Братко Е.П.). 

 
   В.о секретаря комісії                                                                               М. Плащовий 

 


