ПРОТОКОЛ № 57
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 26 листопада 2020 року
Головував: Т. в. о. голови облдержадміністрації, т. в. о. голови регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Савка Марія Володимирівна
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду
2020-2021 років на автодорогах області (В.Стебницький, В.Буджак,
А.Сазонов, О.Костенко, В. Чернецький, В.Фригоеич).
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1.
Службі автомобільних доріг в області (В.Буджак), ДП «Дороги
Прикарпаття» (А.Сазонов):
1.1. Посилити контроль за станом підвідомчих автомобільних доріг на
території області, організувати виконання заходів щодо забезпечення сталого
функціонування автомобільних доріг загального користування у зимовий
період з визначенням складу і кількості машин та механізмів, необхідних для
залучення до ліквідації надзвичайних ситуацій, термінів їх залучення згідно з
планами реагування на надзвичайні ситуації.
Термін: до 04 грудня 2020 року
1.2. Забезпечити своєчасне проведення профілактичного оброблення
дорожнього покриття протиожеледними матеріалами та проведення робіт з
очищення доріг від снігу, насамперед крутих спусків і підйомів та інших
аварійно-небезпечних ділянок.
Термін: при необхідності
1.3. Інформувати керівництво обласної державної адміністрації про стан
автомобільних доріг і заходи, які вжиті для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій на автодорогах.
Термін: при погіршенні погодних умов
1.4. Надати головам райдержадміністрацій, головам рад об’єднаних
територіальних громад контактні телефони відповідальних осіб за утримання на
їхній території автодоріг, контакти підрядних, субпідрядних організацій, що
будуть здійснювати зимове обслуговування автодоріг.
Термін: до 04 грудня 2020 року

2. Службі автомобільних доріг в області (В.Буджак), ДП «Дороги
Прикарпаття» (А.Сазонов), райдержадміністраціям, об’єднаним територіальним
громадам:
2.1. Заключити угоди з суб’єктами господарювання щодо залучення
додаткової снігоочисної техніки, спеціальної техніки для витягування
транспортних засобів, які потрапили у снігові замети.
Термін: до 11 грудня 2020 року
2.2. Здійснити завчасну підготовку стаціонарних пунктів обігріву з метою
попередження випадків переохолодження учасників руху, транспортні засоби
яких потрапили у снігові замети.
Термін: до часу погіршення погодніх умов.
3. Службі автомобільних доріг в області (В.Буджак), ДП «Дороги
Прикарпаття» (А.Сазонов), відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в області (В.Слівійський):
3.1. У разі потреби, призупиняти рух транспортних засобів та
спрямовувати їх на резервні маршрути для об’їзду проблемних ділянок доріг.
3.2. Організувати оперативне оповіщення учасників дорожнього руху про
ускладнення погодних умов, ситуацію на автошляхах, введення тимчасових
обмежень руху транспортних засобів із зазначенням маршрутів об’їзду та місць
тимчасової стоянки.
4. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В. Стебницький) відпрацювати персональний склад регіонального штабу із
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на автодорогах області у
зимовий період 2020-2021 років з визначенням номерів мобільних телефонів,
номерів диспетчерських служб та довести його до членів штабу.
Місце збору регіонального штабу - кабінет заступника голови
облдержадміністрації В. Івасика.
Термін: до 04 грудня 2020 року
5. Головам райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних
громад утворити робочі групи для взаємодії з Службою автодоріг в області,
ДП «Дороги Прикарпаття» та подати до цих організацій контактні телефони
відповідальних за стан автомобільних доріг на місцях осіб для належної
взаємодії.
Термін: до 04 грудня 2020 року
6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (В. Джигіта), управлінню ДСНС України в області
(В. Чернецький), управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В. Стебницький), головам райдержадміністрацій, головам рад об’єднаних
територіальних громад залучати усі наявні засоби масової інформації, зокрема,
телебачення, радіо, інтернет-ресурси, інформаційні екрани, гучномовні системи

у місцях з масовим перебуванням людей та ін., для вчасного інформування
населення про погіршення погодних умов та ситуацію на авто дорогах області.
Термін: при погіршенні погодних умов.
7. Організацію роботи та узагальнення інформації щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій на автодорогах області в зимовий період
покласти на департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житловокомунального
господарства,
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації (Г. Магулій).
8. Контроль за виконання рішення комісії з цього питання покласти на
заступника голови облдержадміністрації В. Івасика.
Слухали: 2. Про затвердження змін до Переліку № 1 невідкладних
(першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що
сталася на території області 12-24 червня 2020 року (В. Івасик, А. Сазонов,
В. Стебницький, В. Пасько, Р. Нестерак, С. Канюка, М. Поляк).
Заслухавши доповідь заступника голови облдержадміністрації В. Івасика
та за результатами доповідей, комісія вирішила:
1. Затвердити зміни № 6 до Переліку № 1 невідкладних (першочергових)
заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території
Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року (додаються).
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
рішення комісії з цього питання покласти на управління з питань цивільного
захисту облдержадміністрації (В. Стебницький).
Т. в. о. голови облдержадміністрації,
т. в. о. голови регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій

Відповідальний секретар комісії
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