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 першочергових заходів щодо можливої надзвичайної ситуації на території області у 

разі припинення постачання газу з території Російської Федерації з 01.01.2020 року 
 

 

 

№ 

з/

п 

З  а  х  о  д  и 
Відповідальні  

за виконання 

Термін  

виконання 

1 2 3 4 

1.  Підготувати та погодити з обласною державною адміністрацією 

Перелік споживачів на території Чернігівської області постачання 

газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової 

ситуації рівня надзвичайної ситуації 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА  

АТ «Чернігівгаз» 

 

До 

18.12.2019 

2.  Скласти Перелік об’єктів закладів охорони здоров’я, соціального 

захисту, освіти, які використовують газ для опалення. 

Виконавчі комітети міських рад, 

Райдержадміністрації, ОТГ 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Управління охорони здоров’я ОДА 

Департамент соціального захисту 

населення ОДА  

Управління освіти і науки ОДА 

До  

20.12.2019 

3.  Розробити технологічний мінімум споживання природного газу 

для суб’єктів споживання природного газу області, окрім 

захищених груп визначених Правилами про безпеку 

постачання природного газу, затверджених наказом 

Виконавчі комітети міських рад, 

Райдержадміністрації, ОТГ 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА 

          До  

20.12.2019 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
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Міненерговугілля від 02.11.2015  № 686 Департамент  розвитку економіки та 

сільського господарства ОДА 

Управління охорони здоров’я ОДА 

Управління освіти та науки ОДА 

Підприємства, установи, організації 

області, окрім тих, що надають 

соціальні послуги 

АТ «Чернігівгаз» 

4.  Створити робочу групу із взаємодії з керівництвом НАК 

«Нафтогаз України», ТОВ «Оператор газотранспортної 

системи України», АТ «Чернігівгаз» щодо мінімізації наслідків 

можливої надзвичайної ситуації  

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА 

 

          

До  

28.12.2019 

5.  Підготувати інформацію щодо додаткових потреб у 

встановленій електричній потужності, необхідності технічного 

переоснащення силового обладнання та мереж 

електроживлення для забезпечення електропостачання 

Чернігівської області у випадку припинення газопостачання. 

Організувати контроль за станом електричних мереж у 

будинках, приміщеннях, закладах з цілодобовим перебуванням 

людей. 

 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА 

АТ «Чернігівобленерго» 

          

До  

28.12.2019 

6.  У разі виникнення кризової ситуації на території Чернігівської 

області, пов’язаної із  можливим відключенням 

газопостачання, розглянути на засіданні обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій питання про віднесення події до надзвичайної 

ситуації.  

 

 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА 

 

          

Невідкладно 

(у разі 

виникнення) 
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7.  Організувати інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед 

населення області у раз передумов виникнення кризової ситуації в 

системі газопостачання 

Департамент інформаційної діяльності 

та комунікації з громадськістю ОДА 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Райдержадміністрації 

Органи місцевого самоврядування 

Постійно 

8.  Передбачити використання матеріальних цінностей регіонального 

та місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій з метою організації життєзабезпечення 

населення. 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Райдержадміністрації 

Органи місцевого самоврядування 

До  

26.12.2019 

9.  Створити обласний  оперативний штаб з ліквідації наслідків 

припинення газопостачання з території Російської Федерації. 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 
 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА 

 

Негайно 

(у разі 

необхідності) 

10.  Спланувати заходи щодо розгортання пересувних та мобільних 

пунктів обігріву та їх функціонування 

Управління ДСНС в області 

Органи місцевого самоврядування 

З 

01.01.2020 

11.  Здійснювати постійний моніторинг організації життєзабезпечення 

населення, функціонування системи газопостачання та 

інформування керівництва області 

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА 

Департамент ЖКГ та ПЕК ОДА 

Постійно 

 


