
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № З
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській 

обласній державній адміністрації за результатами 
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (в режимі відеозв’язку)
від 10 лютого 2021 року 

м. Тернопіль

Труні Володимир - голова обласної державної адміністрації,
голова комісії

Малюта Володимир - начальник відділу цивільного захисту
департаменту з питань оборонної роботи,• ••• цивільного захисту населення та взаємодії з
правоохоронними органами обласної
державної адміністрації, відповідальний
секретар комісії

Присутні:
заступники голови комісії, члени регіональної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній 
державній адміністрації (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про заходи місцевих органів виконавчої влади щодо мінімізації 

наслідків ускладнення погодних умов (доповідачі: Софійська Оксана -  
завідувач сектору організації робіт Тернопільського обласного центру з 
гідрометеорології, Маслей Віктор -  начальник Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, Продай Олег -  
начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього 
господарства обласної державної адміністрації, Довгошия Микола -  виконувач 
обов’язків начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, 
Шевчук Богдан -  начальник управління патрульної поліції в Тернопільській 
області департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Харченко Володимир -  директор департаменту архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної 
адміністрації).
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СЛУХАЛИ:
. І

Софійська Оксана -  проінформувала присутніх про погіршення погодних 
умов з 11 лютого 2021 року та про стан погодних умов на найближчі дні (текст 
доповіді додається до протоколу).

Маслей Віктор -  доповів про залучення те :ніки, особового складу 
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області до виконання завдань під час несприятливих погодних 
умов, про готовність мобільних пункт г обігріву до розгортання (текст 
доповіді додається до протоколу).

Продан Олег -  надав інформацію щодо експлуатаційного утримання доріг 
у зимовий період підрядними організаціями (текст доповіді додається до 
протоколу).

Довгошия Микола -  доповів про роботу Служби автомобільних доріг в 
області по утриманню автомобільних доріг державного значення під час 
ускладнення погодних умов (текст доповіді додається до протоколу).

Шевчук Богдан -  проінформував про здійснення контролю за належним 
утриманням автомобільних доріг і вулиць Тернопільської області, 
проведенням постійного моніторингу в додатку „Whats App” в групі 
„Автошляхи Тернопільщини” та своєчасного реагування на звернення 
громадян (текст доповіді додається до протоколу).

Харченко Володимир -  повідомив про забезпечення безперебійного 
функціонування об’єктів житлово-комунального господарства та енергетики 
області при погіршені погодних умов, цілодобову роботу аварійно- 
диспетчерських служб (текст доповіді додається до протоколу).

ВИРІШИЛИ:

1. Завдання визначені протокольним рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 лютого 
2021 року взяти до виконання.

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад 
територіальних громад на період ускладнення погодних умов:

забезпечити посилений моніторинг обстановки, особливу увагу звернути 
на роботу соціальних об’єктів, систем життєзабезпечення і транспортної 
інфраструктури;

організувати інформування населення про ускладнення погодних умов та 
дотримання заходів безпеки і порядку дій у цей період.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування визначити маршрути 
пропуску транзитного автотранспорту у період складних погодних умов та 
забезпечити їх першочергове розчищення від снігу та ліквідації ожеледиці, при 
цьому свої рішення щодо обмеження руху погоджувати із суміжними 
балансоутримувачами доріг.
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4. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад 
територіальних громад, управлінню регіонального розвитку, 
інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної 
адміністрації (Продай Олег), Службі автомобільних доріг у Тернопільській 
області (Довгошия Микола), відділу державного контролю за безпекою 
на транспорті у Тернопільській області Придністровського 
міжрегіонального управління Укртрансбс зпеки (Табака Ігор), управлінню 
капітального будівництва обласної де »жавної адміністрації (Жирний 
Сергій), Управлінню патрульної поліції в Тернопільській області 
департаменту патрульної поліції Національної поліції України (Шевчук 
Богдан), Управлінню Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській області (Маслей Віктор) в межах повноважень:

забезпечити цілодобову роботу районних штабів із забезпечення сталого 
транспортного сполучення на автомобільних дорогах, налагодити дієву 
взаємодію між органами управління на всіх рівнях;

цілодобово, відповідно до компетенції вживати заходів щодо належного 
зимового утримання автомобільних доріг та вулично-дорожньої мережі 
населених пунктів у зимовий період, зокрема прибирання снігу та 
профілактичного оброблення дорожнього покриття;

провести превентивну та роз’яснювальну роботу із суб’єктами 
господарювання, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, щодо 
максимального утримання від направлення в рейси транспорту у період 
ускладнення погоди;

забезпечити дієву взаємодію щодо регулювання транспортних потоків, у 
разі потреби спрямовувати великовантажні транспортні засоби у визначені 
місця відстою для недопущення виникнення транспортних заторів.

5. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад 
територіальних громад, департаменту архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної 
державної адміністрації (Харченко Володимир), управлінню охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації (Ярмоленко Ольга), управлінню 
освіти і науки обласної державної адміністрації (Хома Ольга) 
забезпечити стале функціонування об’єктів критичної інфраструктури та 
систем життєзабезпечення населення, зокрема лікарень, закладів освіти, інших 
соціальнозначимих об’єктів та житлового сектору.

6. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад 
територіальних громад разом із департаментом соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації (Найчук Наталія):

активізувати роботу соціальних служб з виявлення та надання допомоги 
незахищеним верствам населення для недопущення їх обмороження та загибелі 
у період низьких температур;

забезпечити функціонування в населених пунктах мережі пунктів обігріву; 
організувати інформування населення через засоби масової інформації та 

соціальні служби про місця розміщення пунктів обігріву та послуги, що в них
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надаються.
7. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Тернопільській області (Маслей Віктор):
утримувати в готовності мобільні пункти обігріву та здійснювати їх 

розгортання за зверненнями місцевих органів влади;
забезпечити готовність до застосування наявних сил і засобів, у тому 

числі інженерну, автомобільну техніку підвищеної прохідності, пересувні 
електростанції, електрогенератори та підігрівані повітря на випадок 
знеструмлення або порушення теплопостачання об’єктів соціальної сфери, 
зокрема лікарень, дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших 
об’єктів.

8. Контроль за виконанням завдань, визначених пунктами 1-7 цього
рішення, покласти на департамент з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної
державної адміністрації, доручивши визначеним виконавцям поінформувати 
до 16 лютого 2021 року департамент з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної
державної адміністрації про стан виконання відповідних завдань.

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення 
та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації 
опрацювати надану інформацію та поінформувати до 18 лютого 2021 року 
Державну служби України з надзвичайних ситуацій.


