
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт Ємільчине №51 
 
Про заходи для сталого, надійного та 
безперебійного електропостачання 
об’єктів на території селищної ради 

 

 
 

Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Володимира ЄВТУХА, 
з метою забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи електроустановок на 
об’єктах комунальної форми власності селищної ради, а також на території селищної ради, 
відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. №209 «Про затвердження Правил охорони 
електричних мереж», наказу Міністерства праці і соціальної політики України, Комітету по 
нагляду за охороною праці від 09.01.1998 р. №4 «Про затвердження Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого в міністерстві юстиції України 
10 лютого 1998 р. за №93/2533, наказу Міністерства палива та енергетики України від 
25.07.2006 р. №258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за 
№1143/13017. виконавчий комітет селищної ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити заходи для сталого, надійного та безперебійного електропостачання об’єктів на 
території Ємільчинської селищної ради (додаються). 
 

2. Керівникам виконавчих органів селищної ради, комунальних підприємств та установ 
селищної ради: 
- забезпечити виконання затверджених заходів; 
- забезпечити безпечну експлуатацію електроустановок, які перебувають у віданні; 
- залучати до обслуговування електроустановок працівників, які склали іспит з Правил 
безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають групу з електробезпеки. 
 

3. Керівникам виконавчих органів селищної ради, комунальних підприємств та установ 
селищної ради, в.о. старост старостинських округів проводити роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо: 
- дотримання правил електробезпеки у побуті та на виробництві; 
- обмеження проведення заходів та виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередач, 
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв; 
- впровадження енергозберігаючих технологій. 
 

4. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П.. 
 
 

Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 



 
 ДОДАТОК 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 29.05.2020р. №51 

  
Заходи 

для сталого, надійного та безперебійного електропостачання об’єктів 
на території Ємільчинської селищної ради 

 

№ Найменування заходу 
Термін 
(період) 

виконання 

Відповідальні 
виконавці  

1. Модернізація та реконструкція електроустановок 
1.1 Контроль за станом діючих 

електроустановок 
постійно Відповідальні за 

електрогосподарство 
об’єкта 

1.2 Контроль опору ізоляції електромережі із 
оформленням відповідних актів. 

1 раз на два 
роки 

Керівники установ, 
підприємств 

1.3 Проведення робіт із ремонту, модернізації та 
реконструкції електроустановок 

За потреби Керівники установ,  
підприємств 

1.4 Проведення робіт із модернізації існуючих 
мереж вуличного освітлення населених 
пунктів 

Постійно Відділ з благоустрою 
селищної ради 

2. Реконструкція системи обліку електроенергії 
2.1 Утримання ввідних пристроїв та засобів 

обліку електроенергії у справному стані 
Постійно Відповідальні за 

електрогосподарство 
об’єкта 

2.2 Виконання вимог Ємільчинського РЕМу 
стосовно реконструкції системи обліку 
електроенергії об’єкта  

За потреби Керівники установ, 
підприємств,  

3. Охорона об’єктів електроенергетики 
3.1 Інформування органів енергонагляду (в тому 

числі Ємільчинського РЕМу) стосовно 
випадків та відомих винуватців 
пошкодження, розкрадання опор  та ліній 
електропередач, трансформаторних 
підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв 

У випадку 
виявлення 

Керівники установ,  
підприємств, 
Відповідальні за 
електрогосподарство 
об’єкта, 
В.о. старост,  

3.2 Сприяння Ємільчинському РЕМу в роботі 
щодо збереження електричних мереж, 
запобігання   аваріям і ліквідації їх наслідків 
у діючих електромережах, а також у 
забезпеченні виконання Правил охорони 
електричних мереж всіма юридичними та 
фізичними особами. 

постійно Керівники установ,  
підприємств, 
Відповідальні за 
електрогосподарство 
об’єкта, 
В.о. старост,  

4. Підбір, підготовка, перепідготовка персоналу, який задіяний на обслуговування 
електроустановок 

4.1 Допускати до обслуговування 
електроустановок працівників, які пройшли 
відповідну підготовку й допущені до 
виконання подібних робіт 

постійно Керівники установ,  
підприємств 

4.2 Вчасно організовувати підготовку та За потреби Керівники установ,  



перепідготовку працівників, відповідальних 
за електрогосподарство на об’єкті. 

підприємств 

5. Заходи із енергоменеджменту 
5.1 Налагодити облік електроенергії, яка 

споживається на кожному об’єкті, із 
збереженням такої інформації для її аналізу 

Щомісяця Керівники установ,  
підприємств 

5.2 Не допускати заборгованості із сплати за 
спожиту електроенергію та за її розподіл 
відповідно до укладених договорів. 

Постійно  Керівники установ,  
підприємств 

5.3 Розробити на кожному об’єкті заходи для 
підвищення його енергоефективності та 
забезпечити їх впровадження 

Постійно Керівники установ,  
підприємств 

6. Навчальна та роз’яснювальна робота 
6.1 Проведення інструктажів із електробезпеки 

із працівниками 
Вступний, 
періодичний, 
позачерговий 

Керівники установ,  
підприємств, особа, 
відповідальна за 
охорону праці 

6.2 Проведення навчання учнів закладів 
загальної середньої освіти правилам 
електробезпеки в школі та у побуті 

Згідно 
окремого 
плану роботи 

Керівники закладів 
освіти 

6.3 Розробка та поширення пам’яток для 
населення із дотримання правил 
електробезпеки у побуті, заборони 
виконання певних робіт в охоронних зонах 
ліній електропередач, трансформаторних 
підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв 

постійно Головний спеціаліст з 
питань ЖКГ селищної 
ради, спільно з 
в.о.старост 

 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 




