
 

     
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
МІСЦЕВА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

пл. Т.Г. Шевченка, буд. 1, м. Андрушівка, Житомирська область, 13401,  
тел: (04136) 94904,           факс 21606 E-mail: mis_rada@meta.ua, сайт: 

www.andrushivka.info,  код згідно ЄДРПОУ 24706710
 

ПРОТОКОЛ № 1 
чергового засідання Андрушівської місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

м. Андрушівка 30 червня 2022 року 

 
Присутні: 
Горкун В.І. – заступник голови комісії, заступник Андрушівського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,        
Желєзняков С.А. – відповідальний секретар комісії. 

Запрошені члени місцевої  комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій (за списком). 

Провів засідання: Горкун В.І. – заступник голови комісії, заступник 
Андрушівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради.         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан протипожежного водопостачання на території 
Андрушівської міської ради. 

Доповідач: 
 Некрасов Дмитро Миколайович – начальник 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Житомирській області  
 
2. Про готовність Андрушівської міської ради до забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення у літній період. 
Доповідач: 
Радчук Ірина Юріївна – начальник Андрушівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

3. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій в Андрушівській міській раді 

Доповідач: 
Балюк Альона Миколаївна – директор КНП «Центр ПМСД» 



 

Андрушівської міської ради  
 
4. Про стан безпеки на автошляхах Андрушівської міської 

територіальної громади та заходи щодо його покращення 
Доповідач: 
Гітерман Олександр Борисович – заступник начальника ВПД №1 

Бердичівського РВП ГУ НП України в Житомирській області 
 
 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний засідання) 
 
1. СЛУХАЛИ: Про стан протипожежного водопостачання на 

території Андрушівської міської ради. 
Доповідач: 

 Некрасов Д.М. – начальник 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 
Житомирській області  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Ольхович С.Й. – директор КП Андрушівської міської ради 
«Комсервіс».         

 
ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 
 

1. Керівникам підприємств, установ, організацій, які розташовані на 
території Андрушівської міської територіальної громади забезпечити надійне 
протипожежне водопостачання та термінове усунення недоліків, що виявлені 
у ньому. 

2. Директору КП Андрушівської міської ради «Комсервіс»       
(Ольхович С.Й.) провести ремонт 11 несправних пожежних гідрантів у місті 
Андрушівці. 

строк - до 30 серпня 2022 року. 

2. 22. СЛУХАЛИ: Про готовність Андрушівської міської ради до 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у 
літній період. 

Доповідач: 
Радчук І.Ю. – начальник Андрушівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

ВИСТУПИЛИ:  

Кобилінський М.В. – начальник відділу цивільного захисту 
Бердичівського РУ ГУ ДСНС у Житормирській області. 

ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (більшістю голосів): 



 

1. Керівникам суб’єктів господарювання, які розташовані на 
території Андрушівської міської територіальної громади та надають послуги 
з централізованого водопостачання відповідно до технічного регламенту 
забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води та надання 
результатів виробничого контролю до Андрушівського управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Житомирській області 

2. Андрушівському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Житомирській області (Радчук І.Ю.)(за згодою): 

організувати роботу щодо обстеження стану підприємств 
централізованого та нецентралізованого питного водопостачання; 

 організувати перевірки центрів гуманітарної допомоги щодо 
дотримання вимог санітарного законодавства в частині зберігання продуктів 
харчування та ліків; 

забезпечити через засоби масової інформації постійне інформування 
населення щодо заходів з профілактики гострих кишкових захворювань, 
харчових токсикоінфекцій, ботулізму; 

3. КП Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 
(Семенюк В.В.) 

визначити балансоутримувачів та паспортизувати джерела 
нецентралізованого водопостачання (громадські колодязі, каптажі джерел, 
бювети); 

визначити перелік резервних/альтернативних джерел забезпечення 
населення питною водою для побутових та інших потреб на випадок аварій, 
забруднень тощо. 

строк - до 15 серпня 2022 року. 

3.   СЛУХАЛИ: Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з 
керованих інфекцій в Андрушівській міській раді 

Доповідач: 
Балюк А.М. – директор КНП Андрушівської міської ради «Центр 

ПМСД»  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Горкун В.І. – заступник Андрушівського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 
 
ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради (Балюк А.М.): 
забезпечити неухильне проведення на території Андрушівської міської 

територіальної громади профілактичних щеплень, продовження 



 

надолужувати пропущені щеплення всім, хто своєчасно не отримав планову 
вакцинацію проти кору, дифтерії, поліомієліту та відновлення умов надання 
медичних послуг з імунізації населення. 

забезпечити продовження широкого інформування та роз'яснювальної 
роботи серед населення щодо небезпеки переривання імунізації та 
запобігання важкому перебігу хвороб шляхом проведення 
імунопрофілактики. 

Строк – постійно 

 
4. СЛУХАЛИ: Про стан безпеки на автошляхах Андрушівської 

міської територіальної громади та заходи щодо його покращення 
 
Доповідач: 

Гітерман О.Б. – заступник начальника ВПД №1 Бердичівського РВП 
ГУ НП України в Житомирській області 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Суботенко Н.О. – начальник фінансового управління Андрушівської міської 
ради. 
 
ВИРІШИЛИ з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 
обговорення (одноголосно): 

ВПД №1 Бердичівського РВП ГУ НП України в Житомирській області 
(Кухар В.В.) (за згодою) спільно із відділом  комунального майна, 
містобудування та архітектури (Комінарець А.О.) та відділом економічного 
розвитку та інвестицій (Ляшук М.М.): 

забезпечити виконання заходів, спрямованих на істотне підвищення 
рівня безпеки, зокрема пішоходів та осіб з інвалідністю, велосипедистів, на 
перехрестях, у зонах обгону та на узбіччях; 

забезпечити належне експлуатаційне утримання вулично-дорожньої 
мережі у населених пунктах під час погіршення погодних умов; 

у межах компетенції посилити контроль за дотриманням перевізниками 
чинного законодавства з питань пасажирських перевезень;  

провести профілактично-роз’яснювальну роботу щодо дотримання 
Правил дорожнього руху серед учасників дорожнього руху. 

Строк - постійно 

Заступник голови комісії 

Відповідальний секретар комісії 
 

Володимир Горкун 

Сергій ЖЕЛЄЗНЯКОВ 

 


	МІСЦЕВА КОМІСІЯ
	З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
	2. Про готовність Андрушівської міської ради до забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у літній період.

