
ПРОТОКОЛ № 9
Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Підгородненської міської ради

11.10.2021 р. м. Підгородне

Присутні:
Андрій ГОРБ -  міський голова -  голова комісії

Ігор ТАРАН -  завідуючий сектором цивільного захисту відділу військового 
обліку та цивільного захисту -  секретар комісії

Члени комісії:
Костянтин МУХА -  заступник міського голови

Микола ГРИБАЧОВ -  заступник міського голови

Станіслава ГАНЧЕВА -  начальник юридичного відділу

Ірина ВОИНІКОВА -  начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності
Людмила ЯКИМЕНКО -  начальник відділу освіти

Вероніка ПОЛЮШКІНА -  начальник відділу містобудування та архітектури
Катерина КАПЛЯ -  головний спеціаліст відділу військового обліку та 
цивільного захисту

Роман МАВДРИК -начальник 60 ДПРЧ ГУ ДСУ з НС Дніпропетровської 
області

Сергій МАКАРОВ -  поліцейський офіцер Підгородненської ТГ

Порядок денний:

І. Про виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з відсутністю 
постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 
період 2021/2022 років.

Слухали: члени комісії (за списком)
Доповідач: голова комісії Андрій ГОРБ

Розглянувши телефонограму від 08.10.2021 р. заступника голови 
облдержадміністрації Максима БЕСПАЛЬЧУКА, що надійшла до 
Підгородненської міської ради 11.10.2021 р. за вх.№ 1640-е, з метою 
визначення критичного стану укладання договорів на постачання природного 
газу, відповідно до Кодексу цивільного захисту України: 
надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 
господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 
нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою,



аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 
застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 
(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 
великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 
збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 
об’єкті, провадження на ній господарської діяльності (п. 24 ч.2 ст. 2 Кодексу 
цивільного захисту України;

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 
ВИРІШИЛА:

1. Визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання 
природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 
років та подальшим виникненням загрози життю та здоров’ю населення 
області 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 
років, 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 техногенного характеру (код НС 10800 -  НС унаслідок аварій на 
системах життєзабезпечення) місцевого рівня.

3. Подати до ДСНС повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації 
відповідно до вимог постанови КМУ від 9 жовтня 2013 р.

4. Звернутися до ДСНС стосовно прийняття остаточного рішення щодо 
визначення рівня зазначеної надзвичайної ситуації.

Голосували: за - 11 , проти - 0 , утримались - 0 .

№ 738.

Андрій ГОРБ

Ігор ТАРАН


