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ПРОТОКОЛ № 1
засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації та обласного
оперативного штабу з координації робіт з попередження виникнення
надзвичайної ситуації, пов’язаної із погіршенням погодних умов та
ускладненням руху автомобільного транспорту на автошляхах області
7 лютого 2017 року

м. Хмельницький

Головує

-

Кальніченко В.І.

Присутні члени комісії -

10

осіб (за окремим списком)

І. Про стан реагування органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, щодо попередження виникнення надзвичайної ситуації під
час погіршення погодних умов.
(Кальніченко В.І., Гуменний О.В., Данилюк Є.Д., Бондар Д.В., Гнидюк П.І.,
Дячук А.В., Вороновський Ю.В.)
В зв’язку з переміщення з заходу атмосферного фронту та надходження за
ним теплого вологого повітря, що супроводжувалося опадами у вигляді дощу,
протягом 2 - 6 лютого 2017р., на дорогах області утворилася ожеледь та
ожеледиця. Відкладення ожеледі становили від 1 до 4 мм.
Дані погодні умови спричинили ускладнення та затруднення руху на
автодорогах області, та введення тимчасових обмежень руху вантажного
автотранспорту та автобусів.
Відповідно прогнозу Хмельницького Обласного Центру з Гідрометеорології
протягом 8 лютого по області очікується сильний сніг, хуртовини, на дорогах
ожеледиця та снігові замети. Температура повітря вночі 8-13° морозу, вдень 510° морозу.
09 – 12 лютого - невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, пониження
температури повітря вночі до 13-18° морозу, вдень 7-12° морозу.
Заслухавши інформації та обговоривши зазначене питання, з метою
забезпечення оперативного реагування,
комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам:
1.1. Забезпечити належну діяльність місцевих оперативних Штабів.
1.2. Забезпечити оперативний збір інформації та аналіз ситуації, своєчасне
прийняття рішення на залучення наявної техніки для розчистки та посипки доріг,
надання допомоги автотранспорту.

1.3. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення безперебійного та
безаварійного проїзду транспортних засобів автодорогами, та вулично-шляховою
мережею відповідних населених пунктів.
2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам, головам органів місцевого самоврядування:
2.1. На засіданнях місцевих комісій ТЕБ і НС розглянути питання щодо
виділення ПММ для забезпечення роботи дорожньої техніки по ліквідації наслідків
ожеледиці та снігових заметів.
2.1. Забезпечити своєчасне залучення наявної снігоочисної техніки, в тому
числі додаткової відповідно заключних угод.
3. Службі автомобільних доріг в області (Гнидюк П.І.), ДП «Хмельницький
облавтодор» (Дячук А.В).
3.1. Забезпечити своєчасне залучення наявної снігоочисної техніки, в тому
числі додаткової техніки відповідно заключних угод, та своєчасне застосування
протиожеледних сумішей, особливо на складних ділянках доріг, в тому числі за
рахунок ручної посипки.
3.2. Забезпечити своєчасне (при необхідності) введення обмежень руху
автотранспорту для забезпечення умов роботи снігоочисної техніки.
3.3. Інформацію щодо ходу виконання робіт надавати до Кризового центру
облдержадміністрації кожні 4 години, починаючи з 16 години 7 лютого 2017 року.
4. Управлінню Укртрансінпекції в області (Дзюба В.П.) Головному
управлінню Національної поліції в області (Семенишин М.О.) забезпечити
належний контроль за дотриманням правил пасажирських перевезень, безпеки
людей під час проїду на транспорті, виконання вимог обмежень руху під час
ускладнення дорожньої обстановки.
4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Фасоля О.І.), спільно з
відповідними підрозділами райдержадміністрацій при ускладненні обстановки на
дорогах забезпечити своєчасне прийняття рішення щодо тимчасового припинення
виходу в рейси шкільних автобусів та підвіз дітей до шкіл.
5. Управлінню житлово – комунального господарства облдержадміністрації
(Ващук Г.І.):
5.1. Забезпечити постійний контроль за роботою комунальних служб міст та
районів області, готовністю аварійно-відновлювальних бригад, координацію їх дій
щодо сталої роботи об’єктів життєзабезпечення населених пунктів.
5.2. Забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення – подачі
теплової енергії, газу, водопостачання, надійної роботи комунальної техніки,
приділити особливу увагу зупинкам громадського транспорту, підходам до
соціальних об’єктів.
6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (Михайлова І.Г.) спільно з ГУ ДСНС в області, головами
райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами забезпечити
проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед населення щодо
ускладнення погодних умов.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.)
Заступник голови облдержадміністрації,
перший заступник голови комісії з питань
ТЕБ і НС облдержадміністрації

о/п

В.Кальніченко
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