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ПРОТОКОЛ  № 2 (позачерговий) 

 

« 28 »  січня     2022 року                                                         м. Миргород 

 

Головував: перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії 

Олександр ОСТРЯНИН 

Секретар: начальник сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань 

мобілізаційної роботи і цивільного захисту Олександр ЯРЕМЕНКО 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо попередження та запобігання виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті 

"Вузловий каналізаційний колодязь перед територією КНС-2" КП "Миргородводоканал". 

Виступили:  

Говоруха О.Б. – Директор КП "Миргородводоканал" – доповідач. 

Швайка С.О. – заступник міського голови з питань ЖКГ. 

Залєський О.В. – начальник відділу ЖКГ. 

 

При проведенні планових профілактичних робіт було виявлено обвал стінок нижньої 

частини вузлового каналізаційного колодязя перед територією КНС – 2 (діаметр – 2,5 м, 

глибина – 5,5 м). Руйнування несучих елементів вузлового колодязя перед територією КНС-2 

може привести до виникнення надзвичайної ситуації на об′єкті "Каналізаційна насосна станція 

№ 2" по вул. Гоголя 120-а в м. Миргороді в наслідок якої буде припинено водопостачання та 

водовідведення лівобережної частини міста.  Водопостачання та водовідведення буде 

припинено для близько 80% мешканців міста Також можливе потрапляння неочищених стічних 

вод до екваторії річки Хорол (перекачувальний об'єм неочищених стічних вод складає 3500 

м.куб/добу), що в свою чергу може привести ще й до  непередбачуваних санітарно-екологічних 

наслідків, а також до порушення санітарно-епідеміологічного режиму в умовах карантину. 

Для проведення обстеження та визначення переліку робіт для відновлення конструкції 

колодязя необхідно облаштувати обвідну перекачуючу лінію напірного каналізаційного 

колектору довжиною 100 метрів, діаметром 200 мм. 

На першочергові (невідкладні) заходи щодо запобіганню виникненню надзвичайної 

ситуації (облаштування насосної станції перекачки стоків та напірного каналізаційного 

колектору)  необхідно кошти в сумі  1′499′569,00 грн. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  директора КП "Миргородводоканал" взяти до відома. 

 

2. Попередньо визначити, що руйнування несучих елементів вузлового колодязя 

перед територією КНС-2 по вул. Гоголя 120-а в м. Миргороді може призвести до надзвичайної 

ситуації місцевого рівня та відповідає п.п.2 п.6 постанови Кабінету Міністрів України від 

http://myrgorod.pl.ua/


24.03.2004 року № 368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за її рівнями. 

 

3. Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010, 

вищезазначена надзвичайна ситуація може бути віднесена до коду 10810 "НС унаслідок аварії в 

каналізаційній системі із скиданням забруднюючих речовин" і відповідає ознакам 

надзвичайних ситуацій, що  вказані у пункті 69 розділу І "Скидання неочищених чи 

недостатньо очищених стічних вод на території населеного пункту  або у водні об'єкти в обсязі 

понад 100 м3
  за годину, загальний обсяг скиду понад 500 м3" наказу МВС України від 

06.08.2018 року № 658 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій". 

 

4. Погодитись з виділенням з резервного фонду бюджету Миргородської міської 

територіальної громади коштів у розмірі 1′499′569,00 грн. відділу  житлово-комунального 

господарства Миргородської міської ради для КП "Миргородводоканал" Миргородської міської 

ради на безповоротній основі на "Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню 

надзвичайної ситуації на вузловому  колодязі перед територією КНС-2 в м. Миргороді". 

 

5. Рекомендувати відділу  житлово-комунального господарства Миргородської 

міської ради спільно з  КП "Миргородводоканал" Миргородської міської ради підготувати 

відповідні документи, що підтверджують необхідність виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Миргородської міської територіальної громади відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.03.20003 року № 415 "Про затвердження Порядку використання 

коштів резервного фонду бюджету", пройти узгодження з фінансовим управлінням, сектором 

цивільного захисту відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту та 

підготувати рішення на засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. 

 

6. Відділу ЖКГ на підставі п.п. 2,3 цього рішення та поданих обгрунтовуючих 

документів  підготувати проект рішення виконавчого комітету про виділення коштів бюджету 

Миргородської міської територіальної громади коштів у розмірі 1′499′569,00 грн. відділу  

житлово-комунального господарства Миргородської міської ради для КП "Миргородводоканал" 

Миргородської міської ради на безповоротній основі на "Здійснення заходів, пов'язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайної ситуації на вузловому  колодязі перед територією 

КНС-2 в м. Миргороді". 

Термін: у триденний термін після надання пакету документів 

 

7. Рекомендувати фінансовому управлінню передбачити виділення коштів з 

резервного фонду бюджету Миргородської міської територіальної громади для здійснення 

заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації на вузловому  колодязі 

перед територією КНС-2 в м. Миргороді.  

 

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 

Пропозиції членів Комісії враховано. 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника відділу  

житлово-комунального господарства Миргородської міської ради Залєського О.В. 

 

 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр ОСТРЯНИН 

 

Секретар комісії       Олександр ЯРЕМЕНКО 

 


