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KoMicii (за списком) та запрошенi.

Порядок денний:
Евакуацiя населення MicTa.
дiт на Випадок повного вiдключення електроенергiт. органiзацiя
зв'язку, водозабезпечення, газоttостачання та опалення.
Порядок взасмодiТ служб.
ПРО СТан утриманllя i забезllечен}lя джереJrами tlротипожежного
во/Iопоста ча н н я Н iжи н с ь Koi r,ериторiал bttoi громал и.

ПО ПеРшому питанню: }Jвакуацiя населення MicTa. (Виступають: Чуйко
М.А., ВОВченко Ф.I., Бульонний А.В., Носков В.П., Корабель В.М.,Гармаш
О.В., Слюсаренко M.I., Лук'янеrrко А.В.)

За РеЗУЛЬТаТаМи доповiдей та з урахуванням обговорення, з метою
проведення органiзацiйних, технiчних та iнших заходiв, спрямованих на
ЗабеЗпечення евакуацiйних заходiв населення MicTa, комiсiя вирiшила:

1. ВiДдiлУ З питань НС ЦЗН ОМР (Чуйко М.А.) органiзувати взаемодiю з
районною евакуацiйноtо комiсiсю та Райоrtrlою вiйськовою адцмiьliстрацiею щодо
СВОСчаСноТ оцiнки ситуачii, отримання ввiдних та потенцiйних напрямкiв
евакуацiТ. .

2. Слркбi зв'язку ,га оповiщення (Марченко Н.П.) в TepMiH до 01.|1.2022 р.
вiдпрацювати €Lпгоритм оповiщення населення MicTa лри рiзних BapiaHTax
розвитку ситуацiй.

3. Управ"тtiнню освiти (Градобик B.I}.) забезпечит,и пiдготовку збiрних пунк,гiв
евакуацiт, скорегувати плануючi локументи у вiдповiдностi до вимог пкму вiд
З0.10.201З J\Ъ 84l т'а рiшення виконавчого KoMiTeTy НiжинськоТ MicbKoT ради вiд
24.|2.2020 Ng 476.

4. Спецiалiзованiй службi транспортного забезпечення (Карпенко В.М.) в
TePMiH ДО 0|.l|.2022 р. у вза€модiТ з наявними в MicTi перевiзниками уточнити
наявFIу кiлькiсть транспортних засобiв якi можливо з€шучити до евакуацiйних
заходiв (в кiлькостi автомобiлiв та мiсць). Опрацювати умови зrшучення
залiзничного транспорту.

5. ВiддiлУ з IrитанЬ нС цзН oN4P (Чуйко Iи.А.) узагаJlьtlити данi щодо
кiлькостi населення по вiковiй категорiТ, маJ]омобi.ltьних груп населення, сiмей
вiйськовослужбовцiв, та посадовцiв, якi передбачаються ло першочерговоi
евакуачiТ.

6. Управлiння культури i туризму (Басак т.Ф.), керiвникам пiдприсмств,
установ' органiзацiй в TepMiH до 0l .1 l .2022 р. опрацювати ttеобхiднiсть евакуацii
культурНих та матерiалЬних цiнНостеЙ що пiдлЯгаютЬ збереженню i захисту вiд
знищення чи пошкодження та iх номеrIклатуру.



По дру[ому питанню: ДiТ на випадок ltовttого вiдключення
електроенергii. Органiзацiя звоязку, водозабезпечення, газопостачання

та опаJIення. (Виступають: CaMcoIIeIlKo B.I\4., Ареrrдар I\4.[., N4apcoB о.м.,
Забiяка В.К)., Костирко О.М.)

за результатами доповiдей та з урахуванням обговорення, з метою

проведення органiзаr{iйних, технiчних та iнших заходiв, спрямованих на

забезпечення стiйкостi функчiонування основних систем житсзабезпечення

НiжинськоТ l'Г, комiсiя вирiшила:
l. Нiжинському рЕМ дТ <Чернiгiвобленерго>>, тоВ ,,нтм", Нiжинському

вiддiленню Ат <Чернiгiвгаз)), кп ,,нувкг" в TepMirr до 01.1 1 .2022 р.

вiдпрачювати плани реагування на виникнення ситуашiт пов'язаних з повним чи

частковим вiдключенням енергопостачання чиlта руйнуванням наявних

iнженерних об'ск-гiв iнфрас,груктури. КопiТ докуменr'iв наllаТИ ДО ВiДДiЛУ З

питань НС ЦЗН ON4P.
2. Керiвникам пiдприемств, установ, органiзаuiй критичнот iнфраструктури

забезпечити максимальну стiйкiсть до викликiв воснного стану, в першу чергу

ракетних обстрiлiв, забезпечити €tльтернативним енергопостачанням та запасом

пzUIиво-мастильних MaTeplrmrB. В TepMiH до 0|.l1.2022 р. iнформацiйнi довiдки
надати через вiддiл з питань НС ЦЗН ОМР.

По третьому питанню: Порядок взасмодiТ функцiональних
спецiалiзованих служб на мiсцевому piBHi в умовах во€нного стану.

за результатами доповiдей та з урахуванням обговорення, комiсiя
вирiш ила:

l. Нiжинському рвП гунП Украiни в Чернiгiвськiй областi, Нiжинському РУ
гудснС УкраТни в областi, Нiжинському рЕМ АТ <Чернiгiвобленерго>>,

Нiжинському вiлдiленню A't' <Чернiгiвгаз>, кп ,,нувкг" в T,epMiH до 0 | .| | .2022

р. вiлпрацювати (зкорегувати) плани взасмодiт функuiональних спецi€Lлiзованих

Ьлужб на мiсцевому piBHi в умовах Bo€I]HoI,o cl,ally з розробкою конкретних

сuънарiтв i урахуванням мiсцевих характеристик. Копiт докумен,гiв надати через

вiддiл з питань НС ЦЗН ОМР.

по четвертому питанню: Стан утримання i забезпечення джерелами
п роти пожежltого водопостача н н я Нiжи нсь коТ територiал ь lloT гром ади

(Носков В.ГI., MIapcoB О.М.)
обговоривши заходи щодо стану протипожежного водопостачання

нiжинськот Тг, забезпечення споживачiв нормативними показниками витоку води

для цiлей пожежогасiння та господарчо-питного споживаннЯ комiсiя,

ВИРIШИЛА:
l.Нiжинському рУ гудснС Украiни у Чернiгiвськiй об-пас,гi, 16 дпрч,

(Кравеuь в.в., KipecB B.I.), КП <Нiжинське УВКГ) (Марсов о.м.) проаналiзувати

стан протипожежного водопостачання НiжинськоТ ТГ, особливу увагу придiлити

сiльськiй мiсцевостi та <безводним районам), розробити та наДаТИ ПРОПОЗИЦiТ ПО

усуненню недолiкiв.
2. Нiжинському ру гудснс Укратни у Чернiгiвськiй областi, 16 дпрч

(KpaBerrb в.в., KipeeB B.I.), разом з керiвниками суб'сктiв господарювання

визначити технiчний стан вiдомчих (об'ектових) пожежних башт, гiдрантiв,

водойм та iнших систем протипожежного водопостачання, вжити заходи щодо

приведеНня Тх в гот,овнiсть до використання за Ilризначенням.



I

3. кП <Нiжинське УВКГ> (Марсов О.М.) вжити заходiв з ремонту вуличних

гiлрантiв згiдно подання l6.дпрч, u"уl-ч:lекlувати покажчиками

мiсцезнаходження пожежних гiдрантiв встановленого зразка,

4. КП <Нiжинське УВКГ> (Йарсов О,М,) доукомплектуват" y:у:_::i:л}::+' Nrl (('lt'Д\YrnvD^v J vL\L " \^'^-r- -- 
_ _^ -',^л^:'л_'rrr.rлоrr- -a iB.

комплектуючих для подаJIьшого ремонту та устанОВКИ ЦОВИХ 
::ЖеЖНli :]ar:_l

5.кП<НiжинськеУВКГ>(Марсово.М.)оГlрацЮВатиДанiшlоДоЗоВНlшнЬоГо
пожежогасiння громади, скласти загальну схему водопровiднот системи та

iнженерних споруд з позначенням наявних пожежних гiдрантiв, лiаметру мереж,

iT кiльцЮваннЯ (з внесеНням мереж вуличНих дiлянОк влаштованих громадянами),

Провести корегування даних,я_кi знаходяться на облiку в ДСНС,

б, Управлiння ЖКГ та Б (Кушнiренко д.М.), кП <Нiжинське УВКГ> (Марсов

о.Iи,), Кунашiвсько-Переяслiвський старостиtлський n*!lr-,,,j:::::11 j*;}
забезпечити прийняття на баланс водоtlровiднот сист,еми та iнженерних споруд

*л_,,-лл:т 11,,-a TTTi рr-т_кп_пепеяслiвського ставо9тинсЬКОГО ОКРУГУ,
розмiщених на територiт Кунашiвсько-переяслlвського

забезпечити ремонт та належний стан Тх утримання' //

Головуючий на засiданнi

Вiдповiдальний секретар

Олександр КОДОЛА

Анатолiй IВАНИLЬКИЙ


