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ПРОТОКОЛ № 5 

позапланового засідання комісії з питань 
ТЕБ і НС облдержадміністрації 

 
 

29 липня 2016 року                                                            м. Хмельницький 
 

          Головує                                              -       Кальніченко В.І. 
          Присутні члени комісії                    -        22 особи (за окремим списком) 

 
 

Розглянувши питання порядку денного: 
 

1. Про класифікацію надзвичайної ситуації яка виникла 17 липня 2016 

року на території Хмельницької області та надання допомоги для проведення 

невідкладних відновлювальних робіт на об’єктах соціальної сфери 

Городоцького району. 

(Кальніченко В.І., Кропивницький В.В., Підлісний В.В., Корева Ю.М.,              

Ващук Г.І., Пенюшкевич С.А., Макогон А.І., Вороновський М.О., Дмитрієко О.М., 

Ковальчук М.М., Данилюк Є.Д., Бондар Д.В., Цуглевич Я.М., Лукомська С.І.) 

Комісія вирішила: 

1. Враховуючи що надзвичайною подією, яка виникла 17 липня 2016 року в 

період з 19 до 21 години внаслідок несприятливих метеоумов (сильний вітер, дощ, 

град) на території 42 населених пунктів Хмельницької області (Городоцького, 

Чемеровецького, Хмельницького, Красилівського, Старокостянтинівського, 

Шепетівського, Ярмолинецького районів та м. Старокостянтинів) завдано збитків 

понад 21806 тис. грн., відповідно до підпункту 3 пункту 5 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2004 року № 368 «Про затвердження Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх 

рівнями», Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 (код 20312 НС, 

пов’язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше); код 20331 НС, пов’язана з 

сильним вітром (швидкість 25м/с і більше), охоплюючи шквали і смерчі), ознака 2.6 

(наказ МНС України від 12.12.2012  № 1400 «Про затвердження Класифікаційних 

ознак надзвичайних ситуацій), класифікувати дану ситуацію, як НАДЗВИЧАЙНУ 

СИТУАЦІЮ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ. 

2. Головному управлінню ДСНС України в області  (Братко Е.П.) підготувати 

та направити до ДСНС повідомлення за формою 1 НС. 



3. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Данилюк Є.Д.) підготувати пакет документів, відповідно до наказу МВС України від 

04.09.2014р. №905, для підтвердження рівня надзвичайної ситуації та отримання 

висновку експертною комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

щодо визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій. 

4. Відповідно п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. 

№775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», враховуючи 

використання необхідних матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, 

виділити Городоцькій райдержадміністрації з регіонального матеріального резерву: 

шифер – 600 листів, цвяхи шиферні – 74 кг., для ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації. 

5. Управлінню житлово-комунального господарства (Ялоха І.С.) підготувати 

розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо виділення Городоцькій 

райдержадміністрації з регіонального матеріального резерву: 600 листів шиферу, 74 

кг цвяхів шиферних, та здійснити у встановленому порядку передачу матеріальних 

цінностей Городоцькій райдержадміністрації.  

6. Городоцькій районній державній адміністрації (Кропивницький В.В.): 

6.1. До 02.08.2015 року надати до регіональної комісії ТЕБ і НС документи, 

згідно п.2.2. наказу МВС України від 04.09.2014р. №905 для направлення звернення 

до ДСНС України. 

6.2. Враховуючи зауваження, доопрацювати надані документи та надати до 

обласної державної адміністрації (через Департамент фінансів та Департамент 

економічного розвитку, промисловості та інфраструктури) для прийняття рішення 

щодо виділення фінансових ресурсів з резервного фонду обласного бюджету 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р.                   

№ 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету». 

 

 

 


