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КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-.ЕКОЛОГІЧНОЇБЕЗПЕКИ

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇРАДИ
ул. Грушевського, 14, м. Здолбунів, 35705, тел. (13652) 2-21-31,

естай: тізктада«фашколеї Код в ЄДРПОУ 05391130.

ЕФЕ ока ожШедоа-ка,Женам0 ПРОТОКОЛМІІО
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

ї надзвичайних ситуацій Здолбунівської міської рали

« 15 7 липня 2022 року м. Здолбунів

Головував: міський голова,головакомісії Владислав СУХЛЯК
Присутні: членикомісії та запрошені (за списком).

1. Про стан утримання та готовності захисних споруд цивільного

захисту Здолбунівської міської територіальної громади.
(Доповідь: Стрельчук Л.Д. співдоповідь: Антонюк І.В. Тишкун Р.Г)
1.|Власникам, балансоутримувачам захисних споруд пивільного

захисту незалежно від форми власності:
ТЛ. Завершити оцінку стану готовності захисних споруд шивільного

захисту із складанням відповідного акту, залучивши фахівців Рівненського
районного управління ГУ ДСНС у Рівненській області та фахівця з питань
цивільного захисту громади. У разі незалучення відповідних фахівців, копії
актів надати до Рівненського районного управління ГУ ДСНС у Рівненській
області.

12. Продовжити роботу щодо приведення в належний стан сховиш.
протирадіаційних та найпростіших укриттів з метою можливого укривання
населення громади.

13. Привести документацію захисних споруду відповідність до вимог
наказу МВСУкраїнивід 09.07.2018 М» 579 «Про затвердження вимог з питань
використання та обліку фонду захиснихспорудцивільного захисту»

144. Повести інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням шодо
порядкузаповнення захисних споруд і перебування у них, правилах поведінки в

умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру.
Термін:до 01.08.2022

1,5. Встановити таблички та вказівники руху до захисних спорул
мивільногозахисту встановленого зразка.

Термін:до 10.08.2022
1.6. Дляздійснення примусової вентиляції захисних споруд цивільного

захисту передбачити генератори електричного струму(за наявності коштів).
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17.) Виконавцям прохід виконаннязахолів інформуватисегпота7
комісії до І вересня 2022року.

2. Контрольза виконанням рішенняпокластина заст)

Комісії.

ИИ. Про стан протипожежного захисту місць збирання
переробки врожаю у 2022 році.

(Доповідь: ТишкунВ.О., співдоповідь: Іванюк 0)
За результатами доповіді, співдоповілі та з урах)

питання порядку денного Комісія вирішила:
1. Відділу економічного розвитку та регуляторної політики м

рали, 18 ДРІПЧ 3 ДРГІЗ ГУ ДСНС України в Рівненській облас"?

звернути увагу на необхідність керівників сільськогоспо
кооперативівта іншихоб'єктів сільськогосподарського
від форм власності:

1.1. Вжитизаходів щодо забезпечення пожежної безпекиміс
зберігання та переробки врожаю.

Термін: протягом жиианої кампані
|2 Забезпечити розробку|виконання проти"

проведенняжниві заготівлі кормів у місцях збирання. лого
врожаю 2022 року

13. Укомплектувати зернозбиральні комбайни. тракт
іншутехніку, яка буде використовуватись під час жнив. вогне
первинними засобами пожежогасіння згідно встановлених нормат

ТА. У кожному сільгосппідприємстві створити по

необхідними засобами пожежогасіння, забезпечити на час жна з-

членів (олобровільних пожежних шдружин, пожежо-стог
організувати охорону хлібних масивівта місць переробки| збег

Г5. Передбачити у договорах оренди транспортни»
вілповідальну особуза пожежну безпеку

Термін:до почати
пожежонебетпечного
збирання та зберігання ери

1,6. Провести технічне обслуговування наявних зо'но
необхідності придбатинові.

Термін:на період збирання врожаю
17. Виконати обкоси хлібних полів та оборення смугох

завширшкив місцях Їх прилягання до лісових та торб'яни
смуги, автомобільних шляхів та залізниць.

Термін: перед дозріваннямі
1.8. Забезпечити хлібні поля наглялною агітацією

виникнення пожеж в період збиранняврожаю.
Термін:перед дозріванням колоскові.



4, Контроль за виконанням рішення покласти па 19 1!

Головного управління ДСНС України у області, якому звіт про виконання

протокольного рішеннянадати в секретаріат комісії до 10 вересня 2022 року.

ШІ. Про проведення сезону безпеки на водних об'єктах громали та

вжиття заходів щодо недопущення загибелі людейна них.

(Інформація: Тишкун В.О., ГорошкоП.Г. Тишкун Р.Г. Стрельчук Л.Д.

За результатами доповіді, співдоповіді та з урахуванням обговорення

питання порядку денного Комісія вирішила:
1. Відділу з питань комунального господарства, благоустрою та

екології, КП «Здолбунівське»та старостам відповідно до повноважень:
1.1. Продовжувати організацію належного обладнанням місць масового

відпочинку на воднихоб'єктах громади, пляжів (воднихоб'єктів) відповідно 10

Правия охоронижиттялюдей на водних об'єктах України
Термін: протягом купального сезону

1.2. Здійснювати постійний контрольза роботою рятувальних постів.
Термін: протягом купального сезону

1,3. Вжити заходів щодо заборони купання населення у невизначених

місцях ота встановити 1(відповідні щити з написами «КУПАТИСЯ

ЗАБОРОНЕНО!» в місцях, заборонених для купання, а небезпечні місця

акваторії позначити віхами або червоними буями з написом «НЕБЕЗПЕЧНО».

Термін: протягом купального сезону,
2.18 ДРПЧ 3 ДРПІЗ Головного управління ДСНС Україниуобласті,

відділу містобудування, архітектуриі надзвичайних ситуацій міської рали.
старостам:

2.1. Забезпечити проведення серед населення масштабної інформаційно-
роз'яснювальної роботиз питань безпечного користування водними об'єктами.
виконання правил поведінки людейнаводі. Особливу увагу приділяти роботі у

сільській місцевості.
їн б Термін: протягом купального сезону

2.2. Здійснювати постійний контрольза здійсненням заходів власниками
та орендарями водних об'єктів громади щодо охорони життя людей наводіта
недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій із загибеллю людей.

5
(Термін виконання- постійно.

23. Забезпечувати оперативне інформування та реагування у разі
виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах громади.

і
Термін виконання - постійно

. 2.4. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати секретаріат
комісії до 1 вересня 2022 року

3. Контрольза виконанням рішення залишаю за собою.

ТИ. Про стан утримання протипожежного водопостачання в

населених пунктах громади та його влаштування в безводних населених
пунктах.

(Доповідь: Голодько О.М.)
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За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання порядку
денного Комісія вирішила:

1. Керівникам комунальних підприємств, підприємств, установ.
організацій різних форм власності громади, на балансі яких знаходяться

джерела зовнішнього протипожежного водопостачання відповідно до

компетенції та повноважень:11. Вжити вичерпних заходів щодо влаштування, забезпечення та

утримання у технічно справному стані пожежних гідрантів, пожежних

водоймищ, водонапірних веж на підпорядкованій території.
Термін: постійно

1. Звернути увагу на недопустимість асфальтування та засипання

пожежнихгідрантів під час проведення підрядними організаціями ремонтних
робіт дорожнього покриття.

Термін: постійно
13. Відремонтувати і відновити несправні пожежні гідранти, водоналірні

вежі та встановити покажчики місця розташування джерел зовнішнього

протипожежного водопостачання, про що проінформувати 18 ДРІПІЧ 3 ДРИЗ ГУ

ДСНС Україниу Рівненській області.
Термін: до 01.10.2022

1А. Про зміни в схемах протипожежного водопостачання вулиць.
населенихпунктів та об'єктів господарської діяльності інформувати 18 ДРПЧ
ГУ ДСНС Україниу області.

Термін: постійно
1,5. На вимогу оперативно-координаційного центрута підпорядкованих

підрозділів ГУ ДСНС України у області при виникненні пожеж, аварій
забезпечити безперешкодний доступ до водопровідних мереж та при
необхідності вживати невідкладних заходів щодо підвищення тиску системи
водопостачання.

Термін: постійно
2. КП "Здолбунівводоканал?, ВСП Львівськоїдирекції філії "Центр

будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд" АТ

зУкраалізниця":
2.1. Завершити роботу по усуненню недоліків, які мали місце піл час

перевірки стану джерел зовнішнього водопостачання працівниками 18 ДРПЧ
Головного управління ДСНС Україниу Рівненській області

Термін: 01.10.2022
3. Виконавцямпрохід виконання заходів інформувати секретаріат

комісії до 10 жовтня 2022 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови

Комісії.

Міський голова,
голова Комісії

СекретарКомісії /су
Владислав СУХЛЯК

Лариса СТРЕЛЬЧУК


