ПРОТОКОЛ № 26
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від ТІ червня 2020 року
Головував: Голова облдержадміністрації, голова регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Федорів
Віталій Васильович
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про ситуацію що склалася на території області, внаслідок
інтенсивних дощових опадів (В.Федорів, М.Савка, В.Стебницький, Р.Михаїиіюк,
Л.Вітовська, В.Бровчук, Д.Мариневич, В.Пасько, П.Іванишин, Л.Глушков,
В. Фригович).
Враховуючи складну гідрометеорологічну обстановку, яка склалася на
території області внаслідок інтенсивних дощових опадів, особливо у гірських
районах, та з метою попередження і ліквідації негативних наслідків для
населення, інфраструктури та об’єктів господарювання, області комісія
вирішила:
1. Взяти до відома інформацію начальника управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації В.Стебницького, начальника Івано-Франківського
обласного центру з гідрометеорології В.Фриговича, заступника директора
ДП «Дороги Прикарпаття» Л.Вітовської, начальника Дністровського басейнового
управління водних ресурсів Р.Михайлюка, голів Верховинської В.Бровчука,
Косівської
П.Іванишина,
Надвірнянської
В.Паська,
Богородчанської
Д.Мариневича, Коломийської Л.Глушкова райдержадміністрацій щодо паводкової
обстановки на підлеглих територіях та ходу проведення рятувальних і
відновлювальних робіт.
2. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В.Стебницький), управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області (В.Чернецький), Дністровському басейновому управлінню
водних ресурсів (Р.Михайлюк), службі автомобільних доріг в області (В.Буджак)
ДП «Дороги Прикарпаття» (А. Сазонов) продовжити збір та узагальнення
інформації про паводкову ситуацію на території області, посилити контроль за
станом гідротехнічних споруд на річках та автомобільних дорогах області та
вживати оперативних заходів щодо ліквідації наслідків стихії.
3. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В.Стебницький), управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій
в області (В .Чернецький), управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації (В.Джигіта) своєчасно інформувати органи
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виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, населення щодо
обстановки, яка склалась на території області, про хід проведення рятувальних і
відновлювальних робіт та очікуваних прогнозів гідрометеорологічної обстановки.
Термін: на час стихії
4. Заступнику голови облдержадміністрації В.Івасику:
разом з ДП «Дороги Прикарпаття» (А.Сазонов) скоординувати наявні
технічні ресурси для залучення їх до проведення робіт з ліквідації наслідків стихії
в потерпіли районах;
визначити підприємства та організації, техніка яких може бути залучена до
ліквідації наслідків стихії.
Термін: негайно
5. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В.Стебницький):
підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення
коштів з резервного фонду Державного бюджету України на проведення
найнеобхідніших робіт на об’єктах, що постраждали від стихії.
Термін: негайно
видати з регіонального матеріального резерву 5625 кг дизельного пального,
з
них
Верховинській
райдержадміністрації
3000
кг,
Косівській
райдержадміністрації 1800 кг та Білоберізькій сільській об’єднаній територіальній
громаді 825 кг. Верховинській райдержадміністрації організувати вивіз пального з
нафтобази м.Галич та видати його зазначеному району і об’єднаній
територіальній громаді.
Термін: негайно
6. Департамену фінансів облдержадміністрації (І.Мацькевич) підготувати
проект розпорядження облдержадміністрації щодо виділення з обласного
бюджету субвенції в розмірі 1,0 млн.грн. для проведення відновлювальних робіт в
районах та об’єднаних територіальних громадах, що постраждали від стихії.
Термін: негайно
7. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
області (В.Чернецький):
розгорнути штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
спільно з райдержадміністраціями опрацювати питання щодо доставки
продуктів харчування до відрізаних населених пунктів водною стихією та
направити у Верховинський район екскаватор для проведення відновлювальних
першочергових робіт.
Термін: негайно
8. Дністровському басейновому управлінню водних ресурсів (Р.Михайлюк):
провести розрахунок потреби коштів на 2020-2021 роки щодо проведення
робіт на об’єктах, які знаходяться на балансі управління та подати їх Державному
агентству водних ресурсів України;

з
направити фахівців управління в постраждалі райони для надання допомоги
у відпрацюванні проектно-кошторисних розрахунків на потерпілі від стихії водні
об’єкти;
вжити заходів щодо відновлення пошкоджених об’єктів, які знаходяться на
балансі управління.
Термін: негайно
9. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації (С.Подошва) провести моніторинг транспортного
сполучення населених пунктів потерпілих районів, та у разі необхідності,
переглянути графіки та маршрути руху.
Термін: негайно
10. Головам райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних
громад:
посилити контроль за паводковою ситуацією на річках, особливу увагу
звернути на недопущення загибелі людей та роботу об’єктів в умовах паводкової
ситуації;
передбачити кошти на розробку проектно-кошторисної документації на
об’єкти, що постраждали від стихії та потребують відновлення;
організувати роботу щодо відпрацювання документів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 „Про
Порядок використання коштів резервного фонду бюджетів” для виділення коштів
на відшкодування збитків, завданих стихією та пооб’єктний розмір збитків,
завданих надзвичайною ситуацією відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 «Про затвердження Методики
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру», особливу звернути увагу на відновлення пошкоджених мостів,
берегоукріплень та гідроспоруд.
Термін: негайно
11. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський)
забезпечити посилений контроль за станом якості води у зонах водозаборів і
прибережних захисних смугах уздовж річок і водойм, а також за санітарноепідеміологічною обстановкою в населених пунктах.
12. Головному управлінню Національної поліції в області (В.Голубош)
забезпечити безпечний рух автотранспорту в умовах складної паводкової
обстановки. При необхідності закрити небезпечні ділянки та забезпечити рух
автотранспорту по тимчасовій схеми.
13. ДП «Дороги Прикарпаття (А.Сазонов) направити фахівців підприємства
у Верховинський район для надання допомоги у відпрацюванні проектнокошторисних розрахунків на потерпілі об’єкти.
Термін: негайно
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14.
Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
першого заступника голови облдержадміністрації М.Савку.

Голова облдержадміністрації,
голова регіональної комісії
з питань техногенно-екологічнцї бі
і надзвичайних ситуацій

Віталій Федорів

Відповідальний секретар комісії

Ярослав Глов’як

