
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМІСІЯ 

         з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

ПРОТОКОЛ № 2  

17 лютого 2021 року                                                                            м.Шепетівка 
 

Порядок денний: 

І. Про використання міського матеріального резерву для запобігання наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

      В зв’язку з значним ускладненням погодних умов, а саме сильним випаданням снігу, 
хуртовинами, сніговими заметами та недопущення надзвичайної ситуації пов’язаної з 
ускладненням погодних умов, листа Плесенського старостинського округу №15 від 
15.02.2021 року, листа Пліщинського старостинського округу №16 від 15.02.2021 року та 
листа директора ДП «Шепетівський ремонтний завод» №338 від 16.02.2021 року. 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
1.Використати міський матеріальний резерв відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2015 року № 775  виключно для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, та відпустити: 
- дизельне паливо – 20 л.  для ФГ «Пліщин Агро»; 
- дизельне паливо – 20 л. для СФГ «Здобуток»; 
- дизельне паливо – 20 л. для ПП Алілуйко М.М. 
- дизельне паливо – 280 л. для ДП «Шепетівський ремонтний завод». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача сектора з питань НС та 
ЦЗН М.Ю.Кикотя. 
II. Про стан готовності до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на 

території Шепетівської міської територіальної громади у 2021 році. 

  КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
1) Начальнику управління житлово-комунального господарства Гудзику Ю.А. 

провести огляд гідротехнічних споруд міста які знаходяться в можливих зонах 
впливу льодоходу, паводку та повені, вжити заходів для забезпечення їх готовності 
до паводку, пропуску льодоходу та повені. 

2) Завідувачу сектора з питань НС та ЦЗН Кикотю М.Ю. провести навчання та 
тренування органів управління і формувань місцевої ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах 
пропуску льодоходу, повені та дощових паводків. 

3) Затвердити План основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені 
та паводків на території Шепетівської міської територіальної грамади у 2021 році. 
(Додається). 

 
   
Міський голова,  
голова комісії з питань ТЕБ та НС                                           Віталій БУЗИЛЬ 
 
Спеціаліст І категорії сектора 
з питань НС та ЦЗН, 
секретар комісії з питань ТЕБ та НС                                        Віктор ГОРЮКОВ 


