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ПРОТОКОЛ № 23 
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

м. Лисичанськ “19” вересня 2019 року.

Головував: міський голова -  голова місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шилін Сергій Іванович.

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

І. Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту, які 
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій в мм. Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля.

Доповів: -  головний спеціаліст відділу мобілізаційної, реж имно-секретної 
роботи та цивільного захисту -  Дембицький Руслан Тадеушович.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, місцева комісія 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила:

1. Інформацію про стан утримання захисних споруд цивільного захисту 
(далі - ЗС ЦЗ) в містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля взяти до відома.

2. Управлінню з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, 
ЛКСП «Лисичанськводоканал», вжити заходів щодо покращення стану захисної 
споруди цивільного захисту обліковий № 10207 протягом 2020 року, відповідно до 
підпункту 1.1 пункту І Комплексної програми розвитку цивільного захисту міст 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2019 -  2023 роки, затвердженої рішенням 
сесії міської ради від 01.03.2019 № 61/925.

Термін: до 30.09.2020 року

3. Керівникам ЛКСП «Лисичанськводоканал», КП ЛМР 
«Електроавтотранс», ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», 
Привільський завод «Електроприлад» філія державного підприємства 
«Харківський приладобудівельний завод ім.Т.Г.Шевченка» підготувати та 
направити до міської ради обґрунтування щодо використання ЗС ЦЗ (сховища) в 
якості протирадіаційних укриттів (ПРУ).

Термін: до 01.12.2019 року



4. Керівникам ВП «Шахта ім. Д.Ф.Мельникова» ПАТ 
«Лисичанськвугілля», ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ
«Лисичанськвугілля», ВП «Шахта Новодружеська» ПАТ
«Лисичанськвугілля», ВП «Вузол виробничо-технологічного зв’язку» ПАТ 
«Лисичанськвугілля» підготувати та направити до Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості обґрунтування щодо використання ЗС ЦЗ (сховища) в 
якості протирадіаційних укриттів (ПРУ).

Термін: до 01.12.2019 року

5. Керівникам підприємств, установ, організацій на балансі яких 
знаходяться ЗС ЦЗ:

5.1. При плануванні фінансових витрат на 2020 рік передбачити кошти для 
покращення стану ЗС ЦЗ.

Термін: до 01.10.2019 року

5.2. Надавати до відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
цивільного захисту Лисичанської міської ради інформацію про проведену роботу 
щодо покращення стану утримання ЗС ЦЗ.

Термін: щоквартально, 
протягом 2019 -  2020 років

6. Лисичанському міському управлінню ГУ ДСНС України у 
Луганській області разом спільно з відділом мобілізаційної, режимно- 
секретної роботи та цивільного захисту Лисичанської міської ради вирішувати 
питання щодо подальшого використання ЗС ЦЗ, відповідно до пункту 4 наказу 
МВС України від 09.07.2018 № 579 про затвердження «Вимог щодо визначення 
критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд 
цивільного захисту, що підтверджують таку неможливість».

Термін: постійно

Голосували: «За» -  15 , «Проти» - 0 , «Утримались»  -  0 .
Рішення прийнято  -  одноголосно.

II. Про результати інвентаризації джерел протипожежного 
водопостачання на території міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Доповіли: - начальник караулу ДПРЧ-9 ГУ ДС Н С України у  Луганській 
області Мартинюк Артем Ігорович;

- начальник Управління з виконання політики міської ради в галузі 
Ж К Г Сахань Віталій Геннадійович.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, місцева комісія 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила:

1. Управлінню з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ створити 
робочу групу та вирішити питання щодо закріплення безгосподарних пожежних 
гідрантів відповідно до вимог наказу МВС України від 15 червня 2015 року № 696 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 780/27225.
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Термін: невікладно



з
2. Управлінню з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, ЛКСП  

«Лисичанськводоканал», відповідно до підпункту 4.8.3 пункту 4.8 розділу 4 
«Комплексної програми розвитку цивільного захисту міст Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля на 2019 -  2023 роки» (далі - Програма) затвердженої 
рішенням сесії Лисичанської міської ради від 01.03.2019 № 61/925:

2.1. Провести поетапний ремонт вуличних пожежних гідрантів, які 
перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал». Обладнати кришками 
л ю к р і  колодязі пожежних гідрантів та встановити відповідні покажчики до місць ї х  

розташування.
Термін: протягом 2019 - 2020 років

2.2. Про виконані заходи письмово доповісти до Лисичанського міського 
управління ГУ ДСНС України у Луганській області та відділу мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради.

Термін: до 30.11.2020

3. Контроль за виконанням заходів покласти на заступника міського 
голови Якимчука А.П.

Голосували: «За» 15 , «Проти» - 0 , «Утримались» - 0 .

Рішення прийнято - одноголосно.

III. Аналіз проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років. 
Підготовка до сталого проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020років 
на території Лисичанської міської ради.

Доповів:  -  начальник Управління з виконання політики Лисичанської 
міської ради в галузі Ж К Г Сахань Віталій Геннсідійович;

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, місцева комісія 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила:

1. Інформацію про проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років 
взяти до відома.

2. Затвердити План заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки на території 
мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля в осінньо-зимовий період 2019-2020 
років (далі - План) (додаток 1).

3. Відповідальним виконавцям інформацію про виконання заходів, 
передбачених Планом надавати до відділу мобілізаційної, режимно-секретної 
роботи та цивільного захисту міської ради.

Термін: у визначенні строки

4. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі
ЖКГ взяти під особистий контроль виконання заходів з підготовки підприємств 
житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Термін: до 30.11.2019 року
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5. Для відстою великогабаритного та вантажного транспорту під час 
ожеледиці та снігових заметів використовувати наступні пункти відстою:
майданчики в стороні від проїжджої частини:

- перехрестя вулиць Трудової та Красної;
- перехрестя вулиць Бахмутська та Генерала Потапенко;
- перехрестя вулиць Мічуріна та Першотравнева;
- майданчик по вул. К.Маркса, 151 (митний пост м. Лисичанськ).

Термін: під час несприятливих 
погодних умов

6. Управлінню патрульної поліції в Луганській області спрямовувати рух 
великогабаритного та вантажного транспорту підчас ожеледиці та снігових заметів 
в пункти відстою.

Термін: під час несприятливих 
погодних умов

7. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі 
ЖКГ разом з КП «Лисичанський Шляхрембуд» підготувати лист до ГУ ДСНС 
України в Луганській області щодо виділення техніки для буксировки 
великогабаритних та вантажних автомобілів у разі створення заторів у містах 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля під час несприятливих погодних умов.

Термін: до 15Л0.2019 року

Голосували: «За» -  15 , «Проти» -  _0_, «Утримались» -_0_.
Рішення прийнято  -  одноголосно.

IV. Про організацію функціонування пунктів обігріву на території міст 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля в осінньо-зимовий період 2019-2020 
років.

Доповів: - головний фахівець відділу цивільного захисту Лисичанського 
міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області -  
Мельник Юрій Миколайович.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, місцева комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила:

1. Визначити стаціонарними пунктами обігріву містах Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля наступні об’єкти:

1) КП «ЛЖЕК № 1» (м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 328);
2) КП «ЛЖЕК №5» (м. Лисичанськ, кв. Дружби народів, 34);
3) КП «ЛЖЕК №6» (м. Новодружеськ, вул. М. Грушевського, 16);
4) КП «ЛЖЕК №6» (м. Привілля, вул. Дружби, 6);
5) КЗ «Палац культури ім. В.М.Сосюри м. Лисичанськ» 

(м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 1);
6) ДПРЧ-9 (м.Лисичанськ, вул. Сосюри, 6.324).

2. Визначити мобільний пункт обігріву на базі автомобіля ГАЗ-66, який 
належить Лисичанському міському управлінню ГУ ДСНС України в Луганській
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області. Забезпечити цілодобове чергування рятувальників на пересувному пункту 
обігріву та забезпечити евакуацію до найближчого стаціонарного пункту обігріву 
постраждалих, що потрапили у снігові замети.

3. К ерівникам  об’єктів на базі яких будуть функціонувати стаціонарні 
пункти обігріву:

3.1. Визначити відповідальних осіб за організацію та роботу стаціонарних 
пунктів обігріву (копії наказів про відповідальних осіб та їх номера телефонів 
надати до відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту 
Лисичанської міської ради).

Термін: до 01.11.2019 року

3.2. Розпочати роботу пунктів обігріву у разі значного зниження 
температури повітря (-10 С і нижче).

3.3. Забезпечити час роботи стаціонарних пунктів обігріву: з 8.00 до 17.00 
год. без перерви та вихідних. Час роботи стаціонарного пункту обігріву ДПРЧ-9 
(м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 6.324) цілодобово без перерви та вихідних.

3.4. Забезпечити (при роботі пунктів обігріву) щоденне інформування 
чергового 1ІЗЧ ДПРЧ-9 з 8.00 до 9.00 год. за телефоном (7-04-01) ГУ ДСНС 
України у Луганській області про роботу пунктів обігріву та кількість осіб, які 
скористалися послугами.

4. Відділу споживчого ринку, КЗ «Л исичанський м іський центр 
соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді» та відділу мобілізаційної, 
реж имно-секретної роботи та цивільного захисту Л исичанської м іської ради
вирішити питання щодо залучення небайдужих підприємців міста та благодійних 
організацій до забезпечення харчуванням (гарячий чай, хліб, цукор, печиво тощо) 
та теплим одягом громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

Термін: протягом  осінньо-зимового 
періоду 2019-2020 років

5. У правлінню  патрульної поліції Л уганської області та 
Л исичанськом у відділу Н аціональної П оліції ГУ НП в Л уганській  області
забезпечити соціальне патрулювання вулиць. При виявленні громадян, які 
потребують допомоги доставляти їх до лікарень або до пунктів обігріву та 
забезпечити підтримку громадського порядку на пунктах обігріву.

Термін: протягом  осінньо-зимового 
періоду 2019-2020 років

6. КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Л исичанськ»:

6.1. У разі необхідності забезпечити надання медичної допомоги на пунктах 
обігріву громадянам, які її потребують.

Термін: протягом  осінньо-зимового
періоду 2019-2020 років
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6.2. Надавати до відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
цивільного захисту Лисичанської міської ради на е-таіі: §2.1із@икг.пеІ інформацію 
по кожному випадку загибелі та травмування людей внаслідок переохолодження

Термін: протягом осінньо-зимового 
періоду 2019-2020 років

7. Лисичанській міськрайонній філії державної установи «Луганський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» у разі потреби здійснювати 
дезінфекцію пунктів обігріву.

8. Відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного 
захисту, відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та 
ЗМІ міської ради, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» здійснювати інформування населення щодо 
функціонування пунктів обігріву громадян та «гарячих» телефонних ліній 
101,102,103 та 7-30-05 для отримання допомоги особам, які її потребують у період 
сильних морозів.

Термін: постійно

9. Відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного 
захисту міської ради надати до управління патрульної поліції в Луганській області 
інформацію про адреси пунктів обігріву та контактні дані осіб відповідальних за їх 
роботу.

Голосували: «За» 15___ , «Проти» - 0 , «Утримались»  -  0 .
Рішення прийнято - одноголосно.

~ ~ ^  Сергій ШИЛІН 

Руслаи ДЕМБИЦЬКИЙ



ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Рішення місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій 
від 19 вересня 2019 року № 23

П Л А Н  
заходів  щ одо запобігання виникненню  н адзвичайних ситуацій  техногенного та  

природного характеру і п ож еж ної безпеки на тер и тор ії мм. Л и сичанська, Н оводруж еська, 
П ривілля в осінньо-зим овий період 2019-2020 років

План розроблено з метою вжиття попереджувальних організаційних та практичних заходів, направлених на захист населення і територій 
мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля від можливих надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 
і оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЛАНУ:
1. Проведення організаційних та практичних заходів, направлених на захист населення і територій міст Лисичанська, Новодружеська, 

Привілля від можливих надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду.
2. Координація дій щодо попередження надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, під час несприятливих погодних умов осінньо- 

зимового періоду 2019-2020 років.
3. Забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо захисту населення і територій від несприятливих ситуацій техногенного та 

природного характеру .

Додаток 1

№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Примітка

1 2 3 4 5
1 . Уточнити порядок інформаційної взаємодії чергових 

та диспетчерських служб під час виникнення (загрози) 
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019- 
2020 років.

Управління з виконання політики Лисичанської 
міської ради в галузі ЖКГ, відділ мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та цивільного захисту 
міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС 
України у Луганській області, Лисичанський відділ 
поліції ГУ НП в Луганській області, Управління 
патрульної поліції в Луганській області, КУ 
«Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ», 
Лисичанський РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання», ЛМУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»

жовтень



№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Примітка

1 2 3 4 5
2. Створити міський оперативний штаб з питань 

забезпечення безперебійної роботи автотранспорту та 
боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею 
протягом осінньо-зимового періоду 2019-2020 років.

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ

жовтень

3. Відкоригувати та погодити з Лисичанським міським 
управлінням ГУ ДСНС України в Луганській області 
плани попередження та ліквідації аварійних ситуацій 
на об’єктах газо-, тепло-, енерго-, водопостачання та 
водовідведення мм. Лисичанська, Новодружеська та 
Привілля. Копії надати до відділу мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи Лисичанської міської ради.

ЛМУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», КП 
«Лисичанськтепломережа», ЛРЕМ ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання»,
ЛКСП «Лисичансьводоканал»

серпень

4. Провести додаткові тренування чергового персоналу 
диспетчерських служб та аварійно-ремонтних бригад з 
метою удосконалення дій у разі зниження температури 
повітря

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП «Лисичанський Шляхрембуд», КП 
«Лисичанськтепломережа», ЛКСП 
«Лисичансьводоканал», ЛРЕМ ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання», ЛМУЕГГ ПАТ 
«Луганськгаз»

жовтень

5. Вжити додаткових заходів з утеплення технічних 
приміщень з метою недопущення замерзання загальної 
розводки системи водопостачання та водовідведення

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8

вересень - 
жовтень

6. Підтримувати технічні приміщення (техпідпілля, 
підвальні, горищні та інші) житлових будинків у 
належному санітарному стані, не допускати їх 
захаращення та підтоплення, а також не допускати 
зберігання балонів скрапленого газу та інших 
вибухонебезпечних предметів та речовин.

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8

постійно

7. Організувати і провести рейди з метою обстеження 
стану готовності пічного опалення та димохідного 
господарства до експлуатації впродовж опалювального 
сезону в будинках соціально незахищених верств 
населення та багатодітних сімей. Під час рейдів 
провести інструктажі та роз’яснювальну роботу щодо 
дотримання вимог пожежної безпеки при експлуатації 
пічного опалення.

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС 
України у Луганській області, Лисичанський відділ 
поліції ГУ НП в Луганській області, управління праці 
та соціального захисту населення, Служба у справах 
дітей Лисичанської міської ради, КЗ «Лисичанський 
міський Центр соціальної служби для сім’ї, дітей і 
молоді»

вересень - 
жовтень



№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Примітка

1 2 3 4 5
8. Зробити розрахунок та забезпечити підготовку 

спеціалізованої техніки для прибирання снігу та 
посипання вулично-дорожніх мереж протиожеледними 
сумішами. Копії розрахунку спеціалізованої техніки 
для прибирання снігу та посипання вулично-дорожніх 
мереж протиожеледними сумішами надати до відділу 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
цивільного захисту

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ

вересень - 
жовтень

9. Оформити паспорти готовності житлових будинків до 
осінньо-зимового періоду 2019-2020 років і 
проведення перевірки димових та вентиляційних 
каналів

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8, філія ЛМУЕГГ ПАТ 
«Луганськгаз»

вересень - 
жовтень

10. Провести заходи із запобігання виникненню нещасних 
випадків під час використання природного газу у 
побуті (експлуатації індивідуальних газових котлів, 
газових колонок, димових і вентиляційних каналів 
тощо)

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, філія ЛМУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», КП ЛЖЕК 
№1,3,5,6,8.

жовтень-
листопад

11. Забезпечити проведення лекцій, семінарів, бесід з 
правил пожежної безпеки, безпечного використання 
газу у побуті, профілактики пожеж і загибелі людей 
від них у житловому секторі в закладах освіти, 
культури, лікувально-оздоровчих закладах і об’єктах 
соціальної сфери

Управління праці та соціального захисту міської ради, 
відділ освіти міськради, відділ культури міськради, 
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, 
комунальна установа «Територіальне медичне 
об’єднання м. Лисичанськ», КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8, 
Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України у 
Луганській області, Служба у справах дітей 
Лисичанської міської ради, КЗ «Лисичанський міський 
Центр соціальної служби для сім’ї, дітей і молоді»

протягом
осінньо-
зимового
періоду

12. Опрацювати порядок оперативного обмеження або 
закриття руху на ділянках автомобільних доріг, де 
взимку створюються небезпечні умови руху

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП «Лисичанський Шляхрембуд», Управління 
патрульної поліції в містах Луганській області

жовтень-
листопад

13. Звернутись до обласної державної адміністрації, 
військових частин, що дислокуються в містах 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля стосовно 
надання тягачів для буксировки техніки великої 
вантажності на складних ділянках доріг та надати 
перелік до Лисичанського міського управління ГУ

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП «Лисичанський Шляхрембуд»

жовтень-
листопад



№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Примітка

1 2 3 4 5
ДСНС України та відділу мобілізаційної, режимно- 
секретної роботи та цивільного захисту

14. Вжити заходів по накопиченню у достатній кількості 
об’єктових матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
проведення невідкладних відновлювальних робіт

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8, ЛКСП 
«Лисичанськводоканал», КП 
«Лисичанськтепломережа», Лисичанський РЕМ ТОВ 
«ЛЕО», філія ЛМУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», КП 
«Лисичанський Шляхрембуд»

постійно

15. Організувати роботу стаціонарних та тимчасових 
пунктів обігріву

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, Управління економіки міської ради, Лисичанське 
міське управління ГУ ДСНС України у Луганській 
області, відділ мобілізаційної, режимно-секретної 
роботи та цивільного захисту, КП ЛЖЕК №1,5,6, відділ 
культури міської ради

протягом
осінньо-
зимового
періоду

16.
Провести перевірки зовнішнього протипожежного 
водопостачання, пожежних гідрантів з пуском води, 
вжити заходів щодо ремонту або заміни несправних, 
провести їх утеплення.

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, ЛКСП «Лисичанськводоканал», Лисичанське 
міське управління ГУ ДСНС України у Луганській 
області

жовтень-
листопад

17. Спланувати та здійснити заходи щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій під час 
проведення Новорічних та Різдвяних свят і масового 
зимового відпочинку громадян та дітей

Відділ освіти міськради, відділ культури міськради, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Лисичанське 
міське управління ГУ ДСНС України у Луганській 
області, Управління патрульної поліції в Луганській 
області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в 
Луганській області

листопад - 
грудень

18. Організувати своєчасне прибирання бурульок та снігу 
з прибудинкових територій та територій, прилеглих до 
закладів підпорядкованих відділам у справах сім’ї, 
молоді та спорту, освіти та культури

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8, керівники закладів 
підпорядкованих відділам у справах сім’ї, молоді та 
спорту, освіти та культури

протягом
зимового
періоду

19. Заготувати та вивезти на дороги необхідну кількість 
протиожеледних матеріалів та встановити біля них 
покажчики. Особливу увагу звернути на підйоми: 
вул. Первомайська, вул. Малиновського, 
вул. Машинобудівельників (гора Попова), 
вул.Томашевська (м.Привілля).

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП «Лисичанський Шляхрембуд».

листопад



№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Примітка

1 2 3 4 5
20. Завчасно надавати інформацію до: управління з 

виконання політики міської ради в галузі ЖКГ; відділу 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
цивільного захисту міської ради; Лисичанського 
міського управління ГУ ДСНС України в Луганській 
області, при плановому відключенні населення та 
об'єктів житлово-комунального господарства від 
системи життєзабезпечення, з метою вжиття 
запобіжних заходів з недопущення виникнення НС

ЛМУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», ЛРЕМ ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання», ЛКСП 
«Лисичанськводоканал»,
КП «Лисичанськтепломережа»

у разі 
планового 

відключення

21. Здійснювати моніторинг щодо розвитку 
несприятливих погодних умов та своєчасного обміну 
достовірною інформацією для забезпечення 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи 
та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське 
управління ГУ ДСНС України у Луганській області, 
Управління патрульної поліції в Луганській області

протягом
осінньо-
зимового
періоду

22. Утримувати в постійній готовності дорожню і 
спеціальну інженерну техніку, автономні джерела 
електропостачання, обладнання та інвентар до дій в 
умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, 
снігових заметів, хуртовин, ожеледі.

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, КП ЛЖЕК №1,3,5,6,8 ЛМУЕГГ ПАТ 
«Луганськгаз», ЛРЕМ ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання», Лисичанське міське управління ГУ ДСНС 
України у Луганській області, комунальна установа 
«Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ», 
відділ освіти міськради, відділ культури, КП 
«Лисичанський Шляхрембуд», ЛКАТП-032806, КП 
«Лисичанськміськсвітло», ЛКСП 
«Лисичанськводоканал», КГ1 
«Лисичанськтепломережа»

протягом
осінньо-
зимового
періоду

23. Вжити заходів щодо формування бригад, які можуть 
бути залучені для надання допомоги фахівцям 
Лисичанського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання» при ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та подій, що можуть виникнути через 
порушення в роботі енергетичної системи міст 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. Склад бригад та 
порядок їх залучення узгодити з Лисичанським РЕМ 
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ

жовтень - 
листопад



№
з/п

Найменування
заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

Примітка

1 2 3 4 5
24. Забезпечити оперативне інформування населення про 

виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий 
період

Управління з виконання політики міської ради в галузі 
ЖКГ, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з 
громадськістю та засобами масової інформації міської 
ради, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи 
та цивільного захисту міської ради

у разі 
виникнення


