
ПРОТОКОЛ № 14 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 11 жовтня 2021 року 

======================================================================= 

Головував: Міський голова, голова міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Василь Михайлович Андрієшин 

Присутні:  Члени комісії 

 

Слухали: I. Про виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-

2022 року. 

 

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

1. Визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу 

бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 року та подальшим 

виникненням загрози життю та здоров’ю населення громади та завдання значних 

матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного 

захисту України, надзвичайною ситуацією. 

2. Надзвичайну ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного 

газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 року, відповідно до 

Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, пункту 4.3 Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (далі – Порядок класифікації), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368, 

класифікувати як надзвичайну ситуацію техногенно 

о характеру (код НС 10800 – НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) 

місцевого рівня. 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій бюджетної сфери забезпечити 

економне та раціональне використання енергоресурсів. Не допускати випадків використання 

природного газу понад мінімально необхідні норми. 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій бюджетної сфери жити заходів щодо 

заключення угод на постачання природного газу по пільговій ціні в період опалювального 

сезону 2021-2022 року 

5. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

уточнити план реагування на надзвичайні ситуації Бурштинської ланки територіальної 

підсистем єдиної державної системи цивільного захисту. 

6. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту  

підготувати та подати до управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації  

повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації та звернення щодо надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на 

осінньо-зимовий період 2021-2022 року . 

Термін: до 13
00

 11 жовтня 2021 року 

 

7. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова міської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

Секретар комісії                                                                   Мар’яна Яцинович 
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