
                    
 

        У К Р А Ї Н А 
           Коростенська міська рада Житомирської області 

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

         Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

Від  07.07. 2021р.  № _____  

 

Про затвердження Плану реагування  

на надзвичайні ситуації Коростенської 

міської територіальної громади 

 

       Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 626 «Про затвердження 

Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного 

захисту», наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 

24.03.2020 року № 224 «Про затвердження Методичних рекомендацій», з метою 

належної координації роботи органів управління та сил з реагування на загрозу 

та виникнення надзвичайних ситуацій, зниження можливості загибелі людей, 

зменшення матеріальних витрат, організації задоволення першочергових 

потреб постраждалого населення, керуючись п.3, ст.36, ст.40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської 

міської ради, 

 

РІШАЄ: 

 

      1. Затвердити «План реагування на надзвичайні ситуації Коростенської 

міської територіальної громади» (додається). 

2. Відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської 

міської ради (Бошаков О.Г.) в термін до 10 серпня 2021 року опрацювати Плани 

по найбільш вірогідним надзвичайним ситуаціям (далі - НС), які можуть 

виникнути на території Коростенської міської територіальної громади: 

          - НС унаслідок пожеж, вибухів (коди НС: 10210, 10211, 10212, 

10213,10230,10270); 

          - НС, пов’язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) (код НС: 

20510); 

          - НС унаслідок аварії в теплових мережах холодної пори року (код НС: 

10820); 

          - НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 

(код НС: 10830); 
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          - НС унаслідок аварії на газопроводі системи газопостачання та 

газифікації (код НС: 10840); 

          - НС унаслідок аварії в електричних мережах (код НС 10760); 

          - НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і 

розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання 

(захоронення) (код НС: 10310); 

          - НС унаслідок руйнування будівель та споруд при їх старінні або під 

впливом інших несприятливих факторів (коди НС 10610; 10620; 10630; 10640); 

          - НС пов’язані з гідрометеорологічними умовами (коди НС: 20300, 20310, 

20311, 20312, 20313, 20314, 20320, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 

20737); 

           - НС пов’язані з інфекційними захворюваннями людей (коди НС: 20712, 

20713);  

          - НС унаслідок наявності у навколишньому середовищі шкідливих 

(забруднювальних) і радіоактивних речовин понад ГДК (код НС: 10400); 

          - НС пов’язані з отриманням повідомлення про встановлення вибухового 

пристрою в громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому 

секторі, на транспорті (код НС: 30400); 

         -  НС пов’язані зі зникненням людей (код НС: 30670). 
 

          3. Вважити таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 21.02.2018р. № 76 «Про затвердження Плану 

реагування на надзвичайні ситуації міста Коростень». 
 

 

 

 

Міський  голова                            Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 
Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ  

 

Начальник відділу з питань 

 цивільного захисту  

Олег БОШАКОВ 

 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 

 

 


