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ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка 4 с. Городок 35331, тел. (0362) 61-86-87 факс (0362)20-15-86,
E-mail: gorodoksrada@gmail.com, www.gorodok-gromada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04387183

П Р О Т О К О Л  №11
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«09» жовтня 2021 року с. Городок

Головував: сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні: члени комісії (за списком)

1. Про виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з відсутністю 
постачання природного газу бюджетним установам в осінньо-зимовий 
період 2021/2022 років на території Городоцької сільської ради.

(Інформує: СайкоС.Л.)
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, у відповідності до рішення позачергового 
засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Рівненської області (протокол від 09 жовтня 2021 року № 31), за 
результатами обговорення питання порядку денного, 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 
населенню сільської ради та завдання значних матеріальних збитків, відповідно 
до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, 
надзвичайною ситуацією.
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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 року № 368, класифікувати як 
надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код НС 10800 -  НС унаслідок 
аварій на системах життєзабезпечення) місцевого рівня.

3. Подати до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Рівненського району повідомлення про виникнення 
надзвичайної ситуації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 жовтня 2013 року № 738.

4. Звернутися до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Рівненського району стосовно прийняття 
остаточного рішення щодо визначення рівня зазначеної надзвичайної ситуації.

5. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на відділ 
організаційного забезпечення, документообігу, мобілізаційної роботи, 
інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації сільської ради.

Секретар Комісії

Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Микола КОЧУРА



Повідомлення
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації (НС)

та ліквідацію її наслідків
початок

№
п/п Вид інформації Заповнення Примітка
і. Код НС (або загрози її виникнення) згідно з 

Класифікатором надзвичайних ситуацій в 
Україні

10800

2. Місце НС (область, район, н.п., об’єкт, 
адреса та належність об’єкта, напрямок і 
відстань від обласного центру, географічні 
корди нати)

Городоцька сільська рада

3. Початок НС (дата, час) та дата і час доповіді 
(станом на який час складена доповідь)

09.10.2021р. 09°° 
09.10.2021р. Ю00

4. Закінчення НС (дата, час) -

5. Характеристика та масштаби НС (опис 
події, причини виникнення; площа, що 
охоплена дією події; шкода заподіяна 
населенню, кількість людей, які знаходяться 
в зоні; обсяги руйнувань споруд, масштаби 
пошкодження довкілля)

Відсутність постачання природного газу бюджетним 
установам громади на осінньо-зимовий період 
2021/2022 років

6. Кількість та стан потерпілих, в тому числі 
кількість загиблих, посграждалих 
(травмованих, захворілих), евакуйованих, 
врятованих

Немає.

7, Вплив на роботу інших галузей 
господарської діяльності та додаткова 
загроза у разі можливості розвитку НС 
(вказати об'єкти, що розташовані поблизу, 
для яких існує загроза внаслідок розвитку 
цієї події)

Немає.

8, Сили, що залучаються (залучалися) для 
ліквідації НС: осіб, з них працівників МНС, 
одиниць техніки, з них тієї, що належить 
МНС, інші сили (МО, МВС, МОЗ), види та 
кількість одиниць спентехніки, кількість 
спеціалізованих формувань, воєнізованих 
формувань, добровільних формувань.

9. Потреба у додаткових силах та засобах 
(види та кількість одиниць необхідної 
штатної техніки, спеціального обладнання, 
кількість фахівців)

10. Стисла характеристика робіт з рятування 
людей, локалізації та ліквідації наслідків НС 
(характер і обсяг аварійно-відновлювальних, 
рятувальних робіт, їх інтенсивність та 
термін виконання)

11. Оцінка матеріальних збитків, завданих НС 
(вказувати первинну оцінку або за 
результатами роботи комісії, відповідних 
актів)

12. Матеріальні витрати на ліквідацію НС Визначаються.
13. Додатки: карти, схеми, слайди, документи 

(кількість)
-

14. Посада, прізвище, ініціали керівника 
(начальника) штабу ліквідації наслідків НС 
(телефон, факс)

Головний спеціаліст з охорони праці та цивільного захисту 
відділу організаційного забезпечення, документообігу, 
мобілізаційної роботи, інформаційної роботи, комунікацій з 
громадськістю та доступу до публічної інформації сільської 
ради Кочура М.С. тел. 0672862399

15. Посада, прізвище, ініціали особи, що 
підписала повідомлення, найменування 
відомства (телефон, факс)

Головний спеціаліст з охорони праці та цивільного захисту 
відділу організаційного забезпечення, документообігу, 
мобілізаційної роботи, інформаційної роботи, комунікацій з 
громадськістю та доступу до публічної інформації сільської 
ради Кочура М.С. тел. 0672862399

Головний спеціаліст з охорони праці та цивільного захисту 
відділу організаційного забезпечення, документообігу, 

мобілізаційної роботи, інформаційної роботи, комунікацій 
з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради Кочура М.С.


