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ПРОТОКОЛ № 4 

позапланового засідання  

комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації 
 

19 липня 2016 року м. Хмельницький 
 

Головує                                            -               Корнійчук О.О.  

Присутні члени комісії                  -              12 осіб (за окремим списком) 
 

Розглянувши питання порядку денного: 

1. Про наслідки стихійного лиха 17 липня 2016 року на території області внаслідок 

складних погодних умов (сильний вітер, дощ, великий град). 

(Корнійчук О.О., Кальніченко В.І., Кропивницький В.В., Сукач В.О.,  

Фесун С.Н., Батюк О.Б., Петров В.А., Зелінський А.Л. ) 

17 липня 2016 року внаслідок несприятливих метеоумов (сильний вітер, дощ, великий 

град) на території 19 населених пунктів Хмельницької області, а саме: Городоцького, 

Чемеровецького, Хмельницького, Красилівського, Старокостянтинівського, Шепетівського та 

Ярмолинецького районів, зазнали пошкодження житлові будинки, пошкоджено покрівлі у 

3464 приватних будівлях, 10 школах, 7 закладах культури, 3 закладах охорони здоров’я та 3 

дитячих садках, повелено 26 дерев. Внаслідок поривів вітру відключено електропостачання у 

59 населених пунктах, відключено від електромережі 1 ПЛ-35 кВ  (Городок-Радковиця), 25 

ПЛ-10 кВ та 226 ТП-10/0,4 кВ. 

Для проведення відновлювальних робіт пошкоджених дахів будівель залучено від ГУ 

ДСНС України в області 58 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Для відновлення 

електропостачання залучено 17 бригад РЕМ-у складі 68 чоловік  особового складу та 25 

одиниць техніки. Оперативними групами комісій з питань ТЕБ і НС райдержадміністрацій 

здійснюється обстеження населених пунктів, які постраждали внаслідок негоди, для 

встановлення точної кількості пошкоджених будівель та розміру завданих збитків. 

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. 

1.2. Провести позачергові засідання місцевих комісій з питань ТЕБ і НС, на яких 

визначити: розмір завданих матеріальних збитків, потребу у коштах та матеріалах для 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і надання допомоги населенню для ліквідації 

наслідків негоди. 

1.3. Визначити коло осіб із соціально незахищених верст населення, які потребують 

надання допомоги у першу чергу. Виділити їм необхідні кошти і матеріали для відновлення 

житлових будівель.  

1.4. Розглянути питання щодо виділення коштів з резервних фондів бюджетів та 

матеріалів з місцевих матеріальних резервів для проведення невідкладних відновлювальних 
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робіт, у тому числі надання необхідної допомоги постраждалому населенню для забезпечення 

його життєдіяльності. 

1.5. Вжити заходів щодо залучення спонсорів, добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій, інших не заборонених законодавством джерел для 

приведення в належний стан об’єктів соціальної сфери та надання допомоги постраждалому 

населенню. 

1.6. Прорахувати фінансові ресурси сільських, селищних, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністрацій, які можливо залучити для ліквідації наслідків 

негоди. При необхідності, згідно з чинним законодавством, підготувати клопотання до 

облдержадміністрації про надання додаткової допомоги. 

2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.  

2. Про стан виконання протокольних рішень комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій облдержадміністрації у 2015 – 2016 роках. 

(Кальніченко В.І.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам Білогірського, Волочиського, Городоцького, Дунаєвецького, Ізяславського, 

Летичівського, Кам’янець-Подільського, Новоушицького, Полонського, Славутського, 

Старосинявського, Хмельницького та Шепетівського районів вжити заходів щодо виконання 

вимог протокольних рішень комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації № 1 від 

29.01.2015 р., № 2 від 11.02.2015 р., №2 від 24.02.2016 р. «Про забезпечення оповіщення 

населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації». 

2. Головам Волочиського, Дунаєвецького, Красилівського, Полонського, 

Старосинявського та Ярмолинецького районів, Нетішинському міському голові вжити заходів 

щодо виконання вимог протокольних рішень комісії з питань ТЕБ і НС облдержадміністрації 

№2 від 16.02.2015 р., №4 від 16.03.2015 р., №9 від 23.11.2015 р. «Про створення матеріальних 

резервів та резервних фондів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру». 

3. Головам Білогірського, Віньковецького, Городоцького, Дунаєвецького, Кам’янець-

Подільського, Новоушицького, Полонського, Славутського, Старосинявського, 

Теофіпольського, Чемеровецького, Шепетівського та Ярмолинецького районів, міським 

головам міст Старокостянтинів, Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Шепетівка вжити 

заходів щодо виконання вимог протокольних рішень комісії з питань ТЕБ і НС 

облдержадміністрації №6 від 11.06.2015 р., №8 від 01.10.2015 р., №2 від 24.02.2016 р. «Про 

стан експлуатації полігонів твердих побутових відходів на території області та заходи щодо 

усунення їх негативних наслідків». 

4. Виконавцям зазначених заходів до 1 жовтня 2016 року надати інформацію про 

виконання зазначених протокольних рішень управлінню з питань цивільного захисту 

населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) для узагальнення, аналізу та подальшого 

інформування комісії. 

5. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на управління з питань 

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

3. Про попередження та недопущення пожеж в природних екосистемах в 

пожежонебезпечний період. 

(Бондар Д.В., Лісовий В.М., Молчанов М.Ф.) 

Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) 

головам: 
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1.1. Вжити заходів щодо виконання заходів, визначених «Робочим планом забезпечення 

протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання урожаю 2016 року», 

«Планом дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органів 

управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо 

запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах і оперативного реагування на них 

на території області у 2016 році» та дорученням щодо недопущення пожеж на торфовищах і 

оперативного реагування на них. 

1.2. Забезпечити належний контроль, у тому числі з боку органів місцевого 

самоврядування, за виконанням заходів по недопущенню пожеж лісів комунальної форми 

власності. 

1.3. Ініціювати розгляд на сесіях місцевих рад питання щодо створення спільного 

органу по контролю за комунальними лісами. 

2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на Головне управління ДСНС 

України в області (Братко Е.П.), управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 


