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ПРОТОКОЛ  №1  

          позачергового зас ідання коміс і ї  

 

15.01.2021                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головувала – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації Мацко Х.К. 

Присутні: 16__ чоловік 

Запрошені – 2__ чоловік 

Коваль-Мазюта Марія Юріївна – Оноківський сільський голова 

Кузьма Михайло Михайлович – заступник голови Оноківської сільської ради 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

           ІІ. Про погіршення погодних умов на території району (проходження  

сильних дощів 05-06 січня 2021 року), що призвело до підтоплення мікрорайону 

„Підлипники” на території Оноківської сільської ради (лист Оноківської сільської 

ради 12.01.2021 №38/02-03).  
 

Слухали 

Мацко Х.К. – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації, голови 

комісії, яка ознайомила присутніх із порядком денним.  
 

 

 І. Про погіршення погодних умов на території району (проходження сильних 

дощів  05-06 січня 2021 року), що призвело до підтоплення 

мікрорайону„Підлипники” на території Оноківської сільської ради (лист 

Оноківської сільської ради 12.01.2021 №38/02-03).)_________________  ______ 

(Малко Р.М.) 
 

Слухали 

 Малка Романа Миколайовича – завідувача сектору цивільного захисту 

райдержадміністрації, який проінформував присутніх, що внаслідок погіршення 

погодних умов (проходження сильних дощів 05-06 січня поточного року) відбулося 

підтоплення мікрорайону „Підлипники” на території Оноківської сільської ради, 

що призвело до порушення умов життєдіяльності населення. 

Райдержадміністрацією спільно із УДСНС України у Закарпатській області, 

депутатським корпусом Оноківської сільської ради, Ужгородського МУВГ, відділу 
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комплексного проектування БУВР Тиса, з виїздом на місце проведено комісійне 

обстеження причин виникнення даної ситуації, про що складено відповідний акт. 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, з метою реагування на ситуацію, яка склалася на 

території району внаслідок проходження дощів 05-06 січня 2021 року, створення 

нормальних та безпечних умов життєдіяльності населення, беручи до уваги лист 

Оноківської сільської ради 12.01.2021 року №38/02-30 (акт обстеження 

мікрорайону «Підлипники» 06.01.2021 року), з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила: 
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Відповідно до підпункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 

24.03.04 №368 „Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за їх рівнями” (зі змінами), Класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, (код 20510 «НС, пов’язана з високим рівнем 

води (водопілля, паводки), класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій №19 

розділу ІІ „Надзвичайні ситуації природного характеру”, затверджених наказом 

МВС України від 06.08.2018 №658 „Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 

2018 р. за № 969/32421 класифікувати ситуацію, яка склалася в районі 05-06 січня 

2021 року надзвичайною ситуацією природного характеру об’єктового  рівня. 

3. Голові виконавчого комітету Оноківської сільської ради (Коваль-

Мазюта М.Ю.), у зв’язку із нагальною потребою ліквідувати наслідки 

надзвичайної ситуації, забезпечивши виготовлення кошторисної документації 

щодо реконструкції та капітального ремонту системи водовідведення мікрорайону 

«Підлипники» на території Оноківської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на 

виконавчий комітет Оноківської  сільської ради (Коваль-Мазюта М.Ю.). 
 

 

За – 12___________ 

Проти – 0_________ 

Утрималися – 4_____ 
 

 

 

В.о. голови комісії                                                Христина МАЦКО 

 

Секретар комісії                                                                     Наталія БУЛИНА 
 


