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Про підготовку до роботи та організацію заходів 
щодо забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення 

населення, транспорту, енергетики, зв’язку, які можуть зазнати негативного 
впливу небезпечних природних явищ в осінньо-зимовий

період 2021-2022 років

СЛУХАЛИ:
Кобка А.І. - начальника Черкаського районного управління Головного 

управління ДСНС України у Черкаській області, який поінформував, що 
ускладнення погодних умов зимового періоду може призвести до надзвичайної 
ситуації місцевого рівня, а саме порушення руху транспорту на дорогах району, 
відключень енергопостачання населених пунктів Черкаського району, 
порушення умов життєдіяльності населення.

ВИРІШ ИЛИ:
1. Затвердити склад районного оперативного штабу для запобігання та 

реагування на можливі надзвичайні ситуації у житлово-комунальному 
господарстві, паливно-енергетичному комплексі, соціальній сфері на території 
Черкаського району у 2021-2022 роках. •

2. Затвердити Положення про районний оперативний штаб для запобігання 
та реагування на можливі надзвичайні ситуації у житлово-комунальному 
господарстві, паливно-енергетичному комплексі, соціальній сфері на території 
Черкаського району у 2021-2022 роках.

3. Рекомендувати головам міських та сільських рад передбачити на період 
ускладнення погодних умов:

організацію оперативного реагування та залучення необхідних сил і засобів 
для забезпечення проїзду транспорту в населених пунктах, ліквідації аварій у 
системах життєзабезпечення і відновлення енергопостачання населених пунктів;

забезпечення роботи необхідної кількості стаціонарних пунктів обігріву для 
надання допомоги людям та забезпечення їх цілодобової роботи;



інформування населення через засоби масової інформації та соціальні 
служби щодо місць знаходження пунктів обігріву та допомоги, що в них 
надається;

в своїх матеріальних резервах запас паливо-мастильних матеріалів;
забезпечення оперативного залучення автономних джерел 

електропостачання у випадку відключення електропостачання .найбільш  
уразливих категорій споживачів (лікарні, дитячі садки, школи, інтернати, заклади 
соціальної сфери);

забезпечення своєчасного надання інформації про загрозу виникнення 
надзвичайної ситуації черговому Черкаської райдержадміністрації;

вжиття заходів щодо сталого функціонування систем життєзабезпечення 
(тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення);

забезпечення залучення великовантажної техніки підприємств, установ і 
організацій для використання її у якості тягачів, у випадках виникнення 
необхідності надання допомоги населенню (снігові замети, ожеледиця, значне 
пониження температури);

вирішення питання щодо визначення важкої техніки для деблокування 
вантажівок зі снігових заметів для відновлення руху на дорогах, укладання з 
власником такої техніки відповідного договору (спільного наказу), визначення 
порядку заправки техніки та інші організаційні питання, про що письмово 
проінформувати Черкаське районне управління ГУ ДСНС України у Черкаській 
області до 01 грудня 2021 року.

4. У разі значного погіршення погодних умов, при сильних снігопадах, 
ожеледі або снігових заметах, забезпечити надання інформації щодо сил і засобів 
залучених для ліквідації наслідків стихійного лиха (надзвичайної ситуації) на 
електронну адресу відділу цивільного захисту райдержадміністрації 
(E-mail: rda213@ ukr.net), телефон (0472) 64-75-87.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ цивільного захисту 
райдержадміністрації та Черкаське районне управління Головного управління 
ДСНС України у Черкаській області /

.2

Голова райдержадміністрації, 
голова комісії /  Валерія БАНДУРКО

Секретар комісії С /  Лариса НІКОЛАШ ИНА

mailto:rda213@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання районної 
комісії з питань ТЕБ та НС 
від 26 листопада 2021 року №  28

Склад
районного оперативного штабу для запобігання та реагування на можливі 

надзвичайні ситуації у житлово-комунальному господарстві, 
паливно-енергетичному комплексі, соціальній сфері на території 

Черкаського району у 2021-2022 роках

ХОМ ЕНКО 
Роман М иколайович

ДАНИЛІШ ИН 
Петро Іванович

перший заступник голови Черкаської районної 
державної адміністрації, керівник штабу

начальник управління агропромислового 
розвитку, житлово-комунального господарства 
та екології Черкаської районної 
державної адміністрації, заступник керівника 
штабу

МЕЛАНІЧ 
Інна М иколаївна

начальник відділу житлово-комунального 
господарства та енергозбереження Черкаської 
районної державної адміністрації, секретар 
штабу

Члени штабу:

БОНДАРЕНКО 
Владислав Олексійович

заступник начальника Черкаського управління 
захисних масивів Дніпровських водосховищ 
(за згодою);

БУЧАК
Петро Петрович

БОРОДЕНКО 
Альона Сергіївна

заступник директора з експлуатаційного 
утримання доріг Державного підприємства 
„Служба місцевих автомобільних доріг у 
Черкаській області“ (за згодою);

начальник відділу економіки та інфраструктури 
Черкаської районної державної адміністрації;

БЕРДНИК
Юрій Олександрович

начальник відділу цивільного захисту
Черкаської районної державної адміністрації;

ГОНЧАРЕНКО 
Анатолій Олексійович

директор з охорони праці 
“Черкасиобленерго” (за згодою);

ПАТ

ГРИГОРЧУК 
Людмила Василівна

-  відділ освіти, охорони здоров’я, культури та 
спорту Черкаської районної
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ДОРОШ ЕНКО 
Олександр Васильович

ЄРГАКОВ 
Олег Анатолійович

КОБКО
Анатолій Іванович

КОСЕНКО 
Степан М иколайович

КОВАЛЬ
Сергій Володимирович

ПРОКОПЕНКО 
Ольга Валеріївна

РИБАК
Валентин М иколайович

ТЕМ ЧЕНКО 
Наталія Олексіївна

Ш ОКОТ 
Еанна Іванівна

державної адміністрації;

-  начальник виробничо-технічного відділу 
АТ “Черкасигаз” (за згодою);

-  начальник сектору реагування патрульної 
поліції Черкаського районного управління 
поліції Головного управління Національної 
поліції в Черкаській області (за згодою); *

-  начальник Черкаського районного управління 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Черкаській 
області (за згодою);

-  заступник начальника Управління агропро
мислового розвитку, житлово-комунального 
господарства та екології Черкаської районної 
державної адміністрації;

-  начальник управління соціального захисту 
населення Черкаської районної державної 
адміністрації;

-  начальник відділу гідрометеорологічного 
забезпечення Черкаського обласного центру з 
гідрометеорології (за згодою);

-  заступник начальника управління - начальник
відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Черкаського
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області 
(за згодою);

-  начальник відділу містобудування та 
архітектури Черкаської районної державної 
адміністрації;

-  начальник фінансового управління Черкаської 
районної державної адміністрації.

Начальник відділу цивільного захисту
•Черкаської районної державної а д м і н ї с т р ^ ї  -  Ю рій БЕРДНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання районної 
комісії з питань ТЕБ та НС 
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ПОЛОЖЕННЯ
про районний оперативний штаб для запобігання та реагування на можливі 

надзвичайні ситуації у житлово-комунальному господарстві, 
паливно-енергетичному комплексі, соціальній сфері на території 

Черкаського району у 2021-2022 роках

1. Загальні положення.
1.1. Районний штаб для запобігання та реагування на можливі надзвичайні 

ситуації у житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному 
комплексі, соціальній сфері на території Черкаського району у 2021-2022 роках 
(далі - районний штаб) утворено з метою запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру у період осінньо-зимового 
періоду 2021-2022 років та забезпечення готовності органів управління та сил 
цивільного захисту всіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації, зниження рівня негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

1.2. Районний штаб є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом, 
завданням якого є вирішення невідкладних питань з відповідної організації робіт 
під час оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації природного та 
техногенного характеру на території району.

1.3. У своїй діяльності районний штаб керується Конституцією України, 
Законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента 
України і Кабінету М іністрів України, розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації, районної державної адміністрації та цим Положенням.

2. Основні завдання районного штабу.
2.1. Організація і координація дій місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 
від підпорядкування і форм власності щодо здійснення заходів запобігання та 
реагування на можливі надзвичайні ситуації у житлово-комунальному 
господарстві, паливно-енергетичному комплексі, соціальній сфері на території 
району у 2021-2022 роках.

2.2. Здійснення на місцях контролю за виконанням заходів щодо 
попередження можливих надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.3. Надання практичної консультативної допомоги, внесення пропозицій 
усім суб’єктам господарювання щодо вирішення питань, які виникають у ході 
виконання поставлених завдань.

3. Структура і склад районного штабу.
3.1. Районний штаб очолює керівник районного штабу, який відповідно до 

своїх функціональних обов’язків несе персональну відповідальність за стан 
виконання покладених на районний штаб завдань і функцій. Керівник районного 
штабу має заступника або заступників.



3.2. До складу районного штабу входить секретар, який здійснює 
організаційне забезпечення діяльності та ведення діловодства, зокрема, 
забезпечує підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданні 
районного штабу, оформлення протоколів, розсилку та зберігання відповідних 
документів тощо.

3.3. Склад районного штабу затверджується рішенням районної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.4. Члени районного штабу залучаються до роботи відповідно 
до ситуації, що склалась на території району, та своїх повноважень. *

4. Права районного штабу.
Районний штаб має право:
4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію та звіти керівників, 

працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм 
власності з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру погіршенні погодних умов та ліквідації їх наслідків.

4.2. Утворювати з метою виконання покладених на нього завдань тимчасові 
робочі групи та залучати до їх роботи представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій.

4.3. Одержувати, в установленому порядку, від місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 
завдань.

4.4. Рішення районного штабу, прийняті у межах його компетенції, є 
обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями 
незалежно від форм власності.

5. Організація роботи районного штабу.
5.1. Районний штаб здійснює свою роботу цілодобово.
5.2. Основною формою роботи районного штабу є засідання, які

проводяться за необхідності, а у разі виникнення надзвичайної 
ситуації - невідкладно.

5.3. Засідання районного штабу проводяться керівником, за його
відсутності - заступником керівника.

5.4. Рішення районного штабу оформлюється протоколом, у якому
фіксуються пропозиції та рекомендації. Протокол підписується головуючим 
на засіданні та секретарем і, у разі потреби, надсилається членам районного 
штабу.

5.5. Рішення районного штабу, прийняті в межах компетенції, є
обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та відповідних служб.

Начальник відділу цивільного захисту /
Черкаської районної державної ад м ін істрзш Р ^г^  '  Ю рій БЕРДНИК
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