„Затверджую“
Стрийський міський голова
Олег Канівець
„____“ жовтня 2021 року
Протокол № 33
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
23 жовтня 2021 р.
м. Стрий
Головував: перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ і НС –
перший заступник міського голови Дмитришин Микола Степанович
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Запрошені:
Саврун Марія Йосипівна – начальник УК КП “Надія”;
Бойко Надія Ярославівна – начальник УК КП “Світанок”;
Шапошніков Андрій Едуардович – начальник УК КП “Комфортний Стрий”;
Пукас Ірина Ярославівна– начальник управління культури міської ради;
Кухляк Надія Степанівна – начальник управління соціального захисту населення
міської ради;
Никифорів Віталій Романович – директор Стрийського ВПУ № 8;
Кізима Олег Зіновійович – директор Стрийського ВПУ № 34;
Андруневчин Лілія Ярославівна – директор Стрийського ВПУ № 35;
Берездецький Роман Іванович – директор Стрийського ВХПУ;
Тулін Юрій Вікторович - головний інспектор Стрийського РУ ГУ ДСНС у
Львівській області.
Слухали:
І. Доповідь “Про заходи із підготовки органів управління та сил
цивільного захисту міста Стрия до дій із запобігання
виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних
ситуацій в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 р. р.”
Доповідали:
- Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління житлово-комунального
господарства міської ради;
Співдоповідали:
- Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління житлово-комунального
господарства міської ради;
- Козак Володимир Миколайович – начальник КП „Стрийводоканал“;
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- Корчак Роман Богданович – начальник Стрийського МККП;
- Білінський Зеновій Миронович – директор КП „Стрийтеплоенерго“;
- Стасенко Лідія Леонівна – начальник управління освіти міської ради;
- Равлінко Ігор Ярославович – начальник відділу охорони здоров’я міської
ради
- Бегей Осип Миколайович – директор комунального
підприємства „Стрийська центральна міська лікарня“.
Вишинська Оксана Мирославівна – директор комунального
підприємства „Стрийська дитяча лікарня“.
Ігнатов Ігор Іларіонович – директор комунального
підприємства „Стрийська центральна районна лікарня“.
Цимбала Ігор Євгенович – директор комунального
підприємства „Стрийська центральна районна лікарння лікарня“.

некомерційного
некомерційного
некомерційного
некомерційного

Заслухавши доповіді і співдоповіді з цього питання та з метою забезпечення
готовності органів управління, сил і засобів ЦЗ міста до оперативного реагування на
можливі надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років, комісія
вирішила:
1.1. Керівникам управлінських компаній підприємств житлово-комунального
господарства міста, керівникам управлінь освіти і культури міської ради, закладам
охорони здоров’я, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм
власності проаналізувати стан виконання рішень виконавчого комітету міської ради
від 15 квітня 2021 № 111 „Про затвердження заходів щодо підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021 –
2022 року“ та від 23 жовтня 2021 року № 345.
1.2. Затвердити „План дій органів управління та сил цивільного захисту із
підготовки до забезпечення стійкого функціонування господарства міста під час
несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років“, що
додається (додаток № 1).
1.3. Управлінню культури міської ради (І. Пукас) до 30 жовтня 2021 року
комісійно за участю представників наглядових органів перевірити технічний стан
котельні, розташованої в підвальному приміщенні Стрийської дитячої музичної
школи, і вжити додаткових заходів для її безпечної експлуатації.
Результати обстеження зазначеної котельні оформити актом, другий
примірник якого надати в міську комісію з питань ТЕБ і НС через відділ з питань
НС та ЦЗН до 01.11.2021 року.
1.4. Директорам комунальних некомерційних підприємств „Стрийська ЦМЛ
О. Бегею, „Стрийська ЦРЛ“ І. Ігнатову та „Стрийський пологовий будинок“ І.
Цимбалі до 30.10.2021 року перевірити забезпеченість і технічну справність
автономних джерел живлення в підвідомчих лікувальних закладах і про результати
перевірки проінформувати міську комісію з питань ТЕБ і НС через відділ з питань
НС та ЦЗН виконкому міської ради.
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1.5. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(І. Пастущин):
1.5.1. Забезпечити впродовж осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 року
щоденний контроль за безперебійною роботою та стійкістю функціонування
об’єктів житлово-комунального господарства територіальної громади.
1.5.2. Організувати роботу та в термін до 30.10.2021 року забезпечити
неухильне виконання комунальними підприємствами, житлово-експлуатаційними
органами і об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків вимог чинного
законодавства щодо перевірки ліцензованими організаціями димоходів та
вентиляційних каналів, зі складанням відповідних актів обстеження.
1.6. Комунальному підприємству “Стрийтеплоенерго” (З. Білінський ) і
власникам відомчих котелень (Л. Стасенко, І. Пукас):
1.6.1. До 30.10.2021 року уточнити мінімально необхідні потужності в
електроенергії на випадок знеструмлення котелень для забезпечення їх роботи від
автономних пересувних електростанцій, уточнити схеми підключення автономних
джерел електроживлення та мінімально необхідні запаси електричної арматури
(електрокабелів) для їх під’єднання.
Про виконання надати письмову доповідь через відділ з питань НС та ЦЗН до
30.10.2021 року.
1.6.2. Щоденно, в період до 01.11.2020 року від початку опалювального
сезону, інформацію про запуск котелень, подачу тепла споживачам, кількість
об’єктів і їх назву, що не отримують тепла та причину цього доповідати до 16.00 у
відділ з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради для подальшої доповіді в
обласну державну адміністрацію.
1.7. Керівникам управлінських компаній житлово-експлуатаційних організацій
міста та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:
1.7.1. В термін до 30 жовтня поточного року уточнити порядок дій
підвідомчих працівників та взаємодії з спеціалізованими службами цивільного
захисту міста у разі аварій у внутрішніх будинкових інженерних мережах.
Вживати заходів щодо недопущення в термін до 15.04.2022 року
нагромадження снігу на дахах будинків і споруд та утворення бурульок льоду над
тротуарами і пішохідними зонами.
1.7.2. Про готовність до роботи в зимових умовах і розміри запасів сипучих
матеріалів доповісти в комісію через відділ з питань НС та ЦЗН виконкому міської
ради до 30.10.2021 року.
1.8. Міському комбінату комунальних підприємств (Р.Корчак):
1.8.1. Для оперативного реагування підвідомчих сил і засобів у разі
виникнення надзвичайних ситуацій в зимових умовах створити об’єктовий резерв
паливно-мастильних матеріалів, який використовувати для забезпечення роботи
техніки, задіяної на розчищенні від снігу та посипанні протиожеледною сумішшю
вулиць і доріг міста. Про наявний об’єктовий резерв ПММ доповісти в комісію з
питань ТЕБ і НС через відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету
міської ради до 30 жовтня 2021 року. При погіршенні погодних умов зимового
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періоду передбачити цілодобове чергування персоналу та техніки з метою
недопущення порушень життєдіяльності мешканців міста.
1.8.2. Забезпечити своєчасну очистку від снігу та посипання сипучими
матеріалами вулиць міста, для чого в термін до 30 жовтня 2021 року завершити
накопичення необхідної кількості цих матеріалів на базі комбінату. Про наявність
сипучих матеріалів та готовність техніки, задіяної до снігоочисних робіт, доповісти
в комісію до 30.10.2021 року.
1.8.3. В термін до 30.10.2021 року укласти угоди з дорожніми організаціями
Стрийського району на очищення від снігу основних вулиць міста. Копії цих угод
надати у відділ з питань НС та ЦЗН міської ради до 30.10.2021 року.
1.9. КП “Стрийводоканал” (В. Козак) та КП „Стрийводоканал ПЛЮС“
(О. Коростинський):
1.9.1. Вжити заходів щодо забезпечення в осінньо-зимовому періоді стійкої та
безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення споживачів міста,
для чого до 30.10.2021 року довести аварійний запас матеріалів, електронасосів та
іншого обладнання до нормативних показників. Інформацію про аварійний запас
матеріалів надати не пізніше 30.10.2021 року у відділ з питань НС та ЦЗН
виконкому міської ради.
1.9.2. В зимовий період забезпечити своєчасну розчистку від снігу під’їзних
доріг до водозабору та до кожної артезіанської свердловини на його території і,
спільно з ДЕМ № 3 Південного РЕМ ПрАТ „Львівобленерго“, вживати заходів щодо
своєчасної ліквідації можливих аварій в роботі електрообладнання водозабору і
свердловин.
1.10. ДЕМ № 3 Південного РЕМ ПрАТ „Львівобленерго“ (В. Юрця),
враховуючи досвід роботи в попередні роки, не допускати завалення входів до
трансформаторних підстанцій побутовим сміттям та снігом і забезпечити негайний
доступ до кожної з них у разі необхідності.
З метою недопущення перебоїв і аварій в роботі водо- і теплопостачання не
допускати планових чергових переключень електромереж без попереднього
погодження з управлінням ЖКГ міської ради.
1.11. Будинкоуправлінню № 1 в місті Стрию КЕВ міста Львова (І.
Романишин), УК КП „Надія“, УК КП „Світанок“ зважаючи на те, що в тарифах на
квартплату враховані витрати на обслуговування внутрішньо будинкових мереж,
забезпечувати своєчасну ліквідацію аварій і перебоїв і їх роботі (особливо в
неробочий час та у вихідні або святкові дні) шляхом здійснення чергування
відомчих працівників або укладення відповідної угоди з міською аварійною
службою „0500200571“. Про виконання цього рішення доповісти в комісію через
відділ з питань НС та ЦЗН міської ради до 30.10.2021 року.
1.12. Відділу з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради (Є. Харик) уточнити
плани дій з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій на території територіальної
громади в зимовий період та забезпечити контроль за підготовкою аварійновідновлювальних і ремонтних підрозділів спеціалізованих служб ЦЗ територіальної
громади до дій в екстремальних умовах зимового періоду.
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1.13. Відділу внутрішньої та інформаційної політики (М. Стадник) впродовж
всього осінньо-зимового періоду оперативно висвітлювати в засобах масової
інформації питання роботи господарського комплексу територіальної громади в
осінньо-зимовий період експлуатації та заходи, що вживаються для попередження і
ліквідації надзвичайних ситуацій.
1.14. Створити і затвердити міський штаб керівництва з ліквідації наслідків
можливих надзвичайних ситуацій в зимовий період 2021 – 2022 року згідно з
додатком
№ 2. Збір членів штабу проводити за необхідності при загрозі чи
виникненні надзвичайних ситуацій.
Для відслідковування і узагальнення інформації про стан та утримання доріг
(вулиць), систем тепло-, газо-, водопостачання, каналізації, енергетики і зв’язку в
режимі повсякденної діяльності призначити в складі міського штабу оперативноаналітичну групу на чолі з старшим інспектором з питань надзвичайних ситуацій
відділу з питань НС та ЦЗН І. Полюховичем. До складу цієї групи включити
працівників штабів ЦЗ КП „Стрийтеплоенерго“ Н. Горчин, КП “Стрийводоканал”
А. Савчин, ДЕМ № 3 Південного РЕМ ПрАТ „Львівобленерго“ В. Юрцю, міського
комбінату комунальних підприємств
С. Остапчука.
Оперативно-аналітичній групі (І. Полюхович) про обстановку на території
громади у разі ускладнень щодо дорожнього забезпечення, тепло-, газо-, електро-,
водопостачання об’єктів охорони здоров’я, освіти та культури в період до
15.04.2021 року включно щоденно доповідати оперативному черговому
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної
адміністрації та інформувати міську комісію з питань ТЕБ і НС.
1.15. З метою оперативного реагування на можливі збої в функціонуванні
господарства територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду створити
міський оперативний штаб з питань врегулювання газопостачання населенню,
теплопостачальному комунальному підприємству, бюджетним установам,
організаціям та об’єктам промисловості у складі, вказаному в додатку № 3.
1.16. Загальне керівництво заходами з попередження та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на території міста в осінньо-зимовий період експлуатації
покласти на місцеву комісію з питань ТЕБ і НС, оперативне – на відділ з питань НС
та ЦЗН виконкому міської ради (Є. Харик) та районне управління ГУ Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (А. П’ясецький).
ІІ. Доповідь “Про стан протипожежного захисту в територіальній
громаді та посилення пожежної безпеки під час осінньо-зимового
періоду 2021 – 2022 року”.
Доповідав: головний інспектор Стрийського РУ ГУ ДСНС у Львівській
області Тулін Юрій Вікторович.
Заслухавши доповідь з цього питання комісія вирішила:
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2.1. Керівникам місцевих служб життєзабезпечення населення, керівникам
підприємств житлово-комунального господарства, керівникам підприємств, установ
і організацій незалежно від форми власності і підпорядкування:
2.1.1. В термін до 30.10.2021 року розробити та затвердити плани
протипожежних заходів щодо попередження пожеж.
2.1.2. До 30.11.2021 року виконати заходи протипожежного захисту і
встановити жорсткий контроль за виконанням приписів Держпожежнагляду.
Особливу увагу звернути на протипожежний захист об’єктів з масовим
перебуванням людей (дитячі дошкільні установи, заклади середньої загальної
освіти, ВПУ, гуртожитки, потенційно небезпечні об’єкти).
2.1.3. До 30.10.2021 року:
2.1.3.1. Силами адміністрацій та пожежно-технічних комісій провести
перевірку протипожежного стану виробничих, складських та інших приміщень.
Вилучити пожежонебезпечні електронагрівальні прилади, заборонити використання
відкритого вогню для відігріву замерзлих водогінних та опалювальних систем.
Своїми наказами призначити осіб відповідальних за дотримання протипожежного
режиму, забезпечення справності приладів опалення, електроустановок, технічного
обладнання, організувати під їх керівництвом огляд приміщень в протипожежному
відношенні після закінчення робочого дня.
2.1.3.2. Провести протипожежні інструктажі з робітниками та службовцями, в
першу чергу з тими, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою,
відповідальними за експлуатацію опалювальних систем, освітлювальних мереж та
електрообладнання.
2.1.3.3. Здійснити перевірку технічного стану автоматичних систем
пожежогасіння та пожежної сигналізації, систем внутрішнього та зовнішнього
протипожежного водогону, підготувати їх до експлуатації в умовах низьких
температур. Привести в готовність первинні засоби пожежогасіння.
2.1.3.4. У виробничих, складських, адміністративних та інших приміщеннях
перевірити справність засобів виклику пожежної охорони. Передбачити можливість
використання їх у будь-який час доби для передачі повідомлення про пожежу.
2.1.3.5. У дитячих дошкільних установах, навчальних, лікувальних, культурнопросвітніх і видовищних закладах, готелях, гуртожитках та інших об’єктах з
масовим перебуванням людей практично відпрацювати з обслуговуючим
персоналом дії згідно з планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі.
2.1.3.6. До 01.11.2021 року здійснити перевірку та приведення в робочий стан
пожежні водоймища та гідранти, а також забезпечити підтримку в належному стані
під’їзні шляхи до них. В цей же час встановити (обладнати) вказівними ДЕСТ
12.4.009-83 в місцях розміщення пожежних гідрантів та резервуарів з водою.
2. 2. Контроль за виконанням цього пункту рішення покласти на Стрийське РУ
ГУ ДСНС України у Львівській області (А. П’ясецький).
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3. Про стан зовнішніх джерел протипожежного водопостачання на
території міста Стрия.
Доповідали:
- начальник 8 ДПРЧ 6 ДПРЗ майор служби ЦЗ Матіїшин Роман Васильович;
- головний інженер КП „Стрийводоканал“ Савчин Андрій Зеновійович.
Заслухавши доповіді з цього питання та з метою запобігання і оперативного
реагування на можливі надзвичайні ситуації 2021/2022 року, комісія вирішила:
3.1 Інформацію щодо обстеження протипожежного водопостачання в місті до
функціонування у осінньо-зимовому періоді 2021/2022 року прийняти до відома та
докласти всіх зусиль для усунення недоліків, виявлених під час перевірки пожежних
гідрантів та вказівників до них.
3.2 Начальнику КП „Стрийводоканал“ В. Козаку про відновлення роботи
пожежних гідрантів по вул. Бандери, 48, Коссака, 11 б, Болехівській, 16,
Ленкавського, 8, Крива, 2 та Успенська, 26, які були виявлені несправними
доповісти в міську комісію з питань ТЕБ і НС через відділ з питань надзвичайних
ситуацій до 15 листопада 2021 року.
3.3 Комунальному підприємству „Комфортний Стрий“ (А. Шапошніков),
поновити (обладнати) вказівниками ДЕСТ 12.4.009-83 в місцях розміщення
пожежних гідрантів за наступними адресами:
– замінити по вул. Петлюри, 24, Вишнева, 15, С. Бандери, 44а.
3.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 8 ДПРЧ ГУ ДС НС
України у Львівській області (Р. Матіїшин).
4. Про запобігання виникненню надзвичайної ситуації пов’язаної з виходом
з ладу водонагрівного котла на твердому паливі Калвіс – 320 в НВК
„Бережницький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ“.
Доповідала: начальник управління освіти міської ради Стасенко Лідія
Леонівна.
Суть справи: Відповідно до акту обстеження комісією НВК „Бережницький
ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ“ котла на твердому паливі Калвіс-320 встановлено, що при
збільшенні тиску в системі опалення, трубки нагріву води тріскають і протікають,
нижній ряд трубок (10 шт.) наскрізь уражений корозією, у верхньому ряді 2 трубки
заглушено (заварено).
Котел експлуатується більше 10 років.
Заслухавши доповідь з цього питання комісія вирішила:
4.1 Ситуацію, яка виникла з виходом з ладу котла на твердому паливі Калвіс320 в НВК „Бережницький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ“ вважати такою, що може призвести до
повного відключення опалення під час опалювального періоду і до розмороження
системи опалення та закриття навчального закладу і потребує негайного реагування.
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4.2 З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з
„припиненням теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря від
0°С до + 8°С в опалювальний період року через пошкодження магістральних
теплових мереж“ клопотати перед міським головою про виділення з місцевого
бюджету коштів в сумі 350 тис. грн. для закупівлі нового котла і його встановлення.

Перший заступник голови комісії –
перший заступник міського голови

Микола Дмитришин

Відповідальний секретар комісії

Іван Полюхович
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Додаток
до протоколу № 31
міської комісії
з питань ТЕБ і НС від
___ жовтня 2021 р.
П Л А Н
дій органів управління та сил цивільного захисту із підготовки до
забезпечення стійкого функціонування господарства міста Стрия під час
несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 року
План розроблено з метою забезпечення захисту населення і території міста від
надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду
і оперативного реагування при їх загрозі та виникненні.
Основні завдання плану:
- забезпечення готовності органів управління цивільного захисту міста і об’єктів
до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час несприятливих
погодних умов осінньо-зимового періоду;
- координація дій міських служб життєзабезпечення щодо попередження
надзвичайних ситуацій, усунення причин, що сприяють їх виникненню та створення
умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій.
№
з/п
1
1

2

3

4

Заходи що плануються до виконання
2
Проаналізувати дії органів управління та
сил під час несприятливих погодних умов
осінньо-зимового періоду 2020 – 2021 років.
На основі цього аналізу розробити та
затвердити плани дій органів управління і
сил цивільного захисту об’єктів і міста під
час несприятливих погодних умов осінньозимового періоду 2021 – 2022 р. р.
Уточнити плани залучення сил і засобів на
випадок несприятливих погодних умов
(сильні морози, снігопади, налипання
мокрого снігу на ЛЕП, снігові замети та
ожеледиця) порядок в регламент зв’язку,
інформування та оповіщення у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.
Укласти угоди з районними дорожніми
організаціями на розчистку від снігу
основних
магістралей
міста
(вул.
Добрівлянська, вул. Січ. Стрільців, вул.
Львівська) та сільських населених пунктів. З
керівниками підприємств на розчистку від
снігу вул. Промислової, вул. Дрогобицької,
вул. Грабовецької) та сільських населених
пунктів.
Підготувати
розпорядження
міського
голови про залучення людей і техніки для
очищення від снігових заметів залізничної
колії в межах міста.

Відповідальний
за Термін
виконання
виконання
3
4
Відділ з питань НС та ЦЗН і
управління
житловокомунального господарства.
до 30.10.
Начальники
служб
2021 р.
життєзабезпечення міста

Відділ з питань НС та ЦЗН,
відділ промислової політики
та
енергозберігаючих
технологій

до 30.10.
2021 р

Міський комбінат
комунальних підприємств.

до 30.10.
2021 р.

Управління житловокомунального господарства
міської ради.

до 30.10.
2021 р.

Управління жилогокомунального господарства
міської ради.

до 30.10.
2021 р.
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5

6

7

8

9

10

11

Створити резерв ПММ та матеріалів на
випадок дій по ліквідації негативних
наслідків можливих надзвичайних ситуацій
зимового періоду.
Забезпечити
утримання
в
постійній
готовності дорожньої і спеціальної техніки,
обладнання та інвентарю до дій в умовах
сильних морозів, снігопадів, ожеледиці та
масового утворення бурульок на дахах
будівель.
Забезпечити оперативне обмеження або
закриття руху на ділянках автомобільних
доріг у разі несприятливих дорожніх умов
Забезпечити подання у відділ з питань НС
та ЦЗН виконкому міської ради прогнозів
погоди та попереджень про погіршення
метеорологічних умов.
Забезпечити здійснення моніторингу щодо
розвитку несприятливих погодних умов та
своєчасний обмін достовірною інформацією
між службами цивільної захисту для
забезпечення оперативного реагування на
надзвичайні ситуації в зимовий період.
Організувати проведення роз’яснювальної
роботи серед населення щодо дотримання
правил безпеки при загрозі та виникненні
НС, інформувати населення та заходи, які
здійснюються для попередження
та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Забезпечити інформування населення про
загрозу та виникнення несприятливих
метеорологічних явищ.

Перший заступник міського голови –
перший заступник голови міської комісії
з питань ТЕБ та НС

МККП, КП
“Стрийводоканал”, УЕГГ,
КП “Стрийтеплоенерго”,
ДЕД №3
МККП, УК КП та відомчі
будинкоуправління

до 30.10.
2021 р.
Протягом
осінньозимового
періоду

Районне управління поліції
поліції ГУ НПУ у
Львівській області

Протягом
осінньозимового
періоду
Карпатська
Протягом
гідрометеорологічна
осінньообсерваторія
зимового
періоду
Міська комісія з питань ТЕБ Протягом
і НС, відділ з питань НС та
осінньоЦЗН.
зимового
періоду
Відділ з питань НС та ЦЗН
міської ради, спеціалізовані
служби цивільної захисту

Протягом
осінньозимового
періоду

Відділ з питань НС та ЦЗН
міської ради

Протягом
осінньозимового
періоду

Микола Дмитришин

Відповідальний секретар комісії
Іван Полюхович

