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протокол ль37
позачергового засiдання районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних сиryацiй

15 жовтня2020 року м. Старий Самбiр
в дистанцiйному режимi, з
використання засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

Засiдання провiв голова районноi KoMicii з питань ТЕБ i НС, голова
райдержадмiнiстрацii НАЗАР Петро Володимирович.

Прuсуmнi., Члени районноi KoMicii (за окремим списком).
3апрошенi:
l. Сеник Василь Васильович - начаJIьник 27 державноТ пожежно-рятувальноi

чаЬтини Головного управлiння ЩСНС УкраiЪи у Львiвськiй областi

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Про встановлення карантину у зв'язку з поширенця гостроi респiраторноi
хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoY-2,, та особливостей
роботи Еа територii району закладiв освiти в перiод адаптивного карантину.

2. Про розгляд заяви жительки м. Старий Самбiр, вул. Гоголя, 18,
Перелигiноi Наталii Вiкторiвни.

3. Про розгляд заяви жительки м. Старий Самбiр, вул. Гоголя, 18, Хм Mapii
кiмсанiвни.

4. Про стан протипожежного водопостачання в районi.



СЛУХАЛИ:
1. Про встановлення карантину у зв'язку з поширення гостроi респiраторно[

хвороби CovID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoY-2, та особливостей
роботи на територii району закладiв освiти в перiод адаптивного карантину.

ВИсТУПИЛИ:
1. БатючоК р.м. перший заступник голови районноi KoMicii з питань

техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, перший засryпник голови
р айдержадмiнi стр ацiТ.

за результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiдання
районноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,
враховуючи вимоги постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13 жовтня 2020 року
J\ъ956, рiшення ЩержавноТ KoMicii з питанЬ техногенно-екологiчноi безпекй та
надзвичайних ситуацiй вiд t2.102020 (протокол }lb36) та обласного Штабу з лiквiдацiТ
наслiдкiв надзвичайноi сиryацii вiд lз.|0.2020 (протокол J\Ъ6), та вiдповiдно до
протоколу позачергового засiдання обласноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних ситуацiй вiд 15. |0,202О Jф37,-

ВИРIШИЛИ:
1.1. ЗаЗНаЧИТИ, ЩО на всiй територiТ Старосамбiрського району, iз ypaxyBaHHrIM

епiдемiчноi ситуацiТ в регiонi, карантин у зв'язку з lrоширенням COVID-i9 дiе до 3l
Iрудня 2020 року.

1.2. Рекомендувати закJIадам загальноТ середньоi освiти встановити з 19 по 30
жовтня 2020 року канiкули, а закладам професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти,
фаховоi передвищоi освiти перейти з 19 жовтня по 15 листопада 2020 року на
дистанцiйну форму навчанIш з рекомендованим виiъдом сryлеrrгiв iз ryртъжйткiв(oKpiM сирiт; осiб, позбавлених батькiвського пiклування, .добу"uчiв освiти з
тимчасово окупованих територiй, <червоних)) карантинних зон, здобувачiв освiти, якi
поеднують навчаннrI з роботою).

1.3. Мiським, селищним, сiльським головам району:
1.3.1. Вiдповiдно до встановлоного на адмiнiстративнiй територiI рiвтrяепiдемiчноi небезПеки забеЗrrечити неухильне дотримання карантинних обмежень,

визначених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд22 липня 2020 року J\Ьб41 (iз
змiнами).

TepMiH виконання: постiйно, ца весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження

|.3.2.Забезпечити проведеннrI широкого iформування та роз'яснювальноi
роботи серед населення щодо встановлених карантинних обмежень на
адмiнiстративних територiях i обов'язкового ix дотримання.

TepMiH виконацня: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження

1.4. Старосамбiрському вiддiленню полiцii Самбiрського вiддiлу полiцii ГУнП у Львiвськiй областi (С.Захарчик), СтароЪамбiрському районному
управлiнню гУ Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi (Б.Венцикj,



мiськимо селищним, сiльським головам району посилити коЕгроJIюючi заходи щодо
ДОТРИМаШUI ПРОтиепiдемiчних заходiв на адмiнiстративних терrгорiях району.

TepMiH виконання: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження

1.5. Контроль за виконаннrIм рiшенrrя позачергового засiдання районноI KoMioii з
питань тЕБ i нс з цього питання покJIасти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацii Б атючка Р.М.

СЛУХАЛИ:
2. Про розгляД заяви жительки м.Старий Самбiр, вул.Гоголя, 18,

Перелигiноi Наталii Вiкторiвни.

ВиСТУПИЛИ:
1. БатючоК р.м. перший заступник голови районноi KoMiciT з питань

техногонно-екологiчноI безпеки i надзвичайних ситуацiй, перший заступник голови
райдержадмiнiстр ацiТ.

2. Назар п.в. - голова районноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки
i надзвичайних ситуацiй, голова райдержадмiнiстрацiТ.

За резулЬтатамИ розглядУ питаннЯ порядкУ денногО позачергового засiданшI
районноi KoMiciT з fIитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних с1aryацiй -

ВИРIШИЛИ:
2.1. Подати на розгляд черговоi сесii СтаросамбiрськоI районнот Ради

пропозицiю про видiлення матерiальноi допомоги з резервного фонду районного
бюджету в cyMi 10000 (десять тисяч) гривень жительцi м.Старий Самбiр, вул.Гоголя,
18, Перелигiнiй Наталii BiKTopiBHi на ремонт житлового будинку.

2.2. Контроль за виконанням рiшення позачергового засiдання районноТ KoMiciI з
rrитань тЕБ i НС з цього питаннrI зzLлишаю за собою.

СЛУХАЛИ:
3. Про розгляд заяви жительки м.Старий Самбiр, вул.Гоголя, 18, XiM Mapii

кiмсанiвни.

' ВисТУПИЛИz
1. Батючок Р.М. перший заступник

техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних
райдержадмiнiстрацiТ.

голови районноТ KoMicii з fIитань
ситуацiй, перший застуtIник голови

За резулЬтатамИ розглядУ питанIUI порядкУ денногО позачергОвого засiданнrI
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй -

ВИРIШИЛИ:
3.1. Вiдмовити у видiленнi матерiальноi допомоги з резервного фонду районного

бюджеry жительцi м.Старий Самбiр, вул.Гоголя, 18, XiM MapiT KiMciHiB"i у."'".r.у.
тим, що дана громадянка не е власником житлового будинку на вiдновлення якого
просить видiлити грошову доrrомогу.



3.2. Контроль за виконанням рiшення позачергового засiдання районноi KoMicii з
питань ТЕБ i НС з цього питання зilлишаю за собою.

СЛУХАЛИ:
4. Про стан протипожежного водопостачання в районi.

ВиСТУПИЛИz
1. Сеник В.В. начальник 27 державноi пожежно-ряryвальноi частини

Головного управлiння ЩСНС Украiни у Львiвськiй областi.

За результатами розгJшду питання порядку денного позачергового засiданшI
раЙонноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:
4.|. ВИдiлу освiти райдержадмiнiстрацii (Т.Голубко), нкП сРР

<<Старосамбiрська центральна районна лiкарня>> (I.Медвiдь), мiським,
селищним, сiльським головам району:

4.1.1. Проаналiзувати стан протипожежного водопостачаншI на пiдвiдомчих
територiях та об'ектах з масовим перебуванням людей.

4.|.2. Вжи:ти Bcix можливих заходiв щодо забезпечення безводних дiлянок,
об'ектiв з масовим перебуванням людей вуличним, об'ектовим протипожежцим
постачанням або можливиМ zLльтернативним протипожежним водопостачаннrIм.

4.2. Старосамбiрському MicbKoMy головi Трухиму I.c. спiльно з КП
<<Старосамбiрське MicbKe водоканалiзацiйне господарство>> (В.Днтошик), т.в.о.
Щобромильського мiського голови Мацько о.С. спiльно з КП <<lVlicbKe виробниче
управлiння житлово-комунального господарства м..Щобромиль>> (А.Сидiр) :

4.2.1,. Вжити Bcix заходiв для виконанIuI приписiв по актах перевiрки
зовнiшнього протипожежного водопостачання вiдповiдно до вкiваних TepMiHiB.

4.2.2. Постiйно утримувати пожежнi гiдранти у технiчно справному cTaHi та
забезпечити ix стандартними свiтловiдбивними fIокажчиками,

4.2.3. Негайно повiдомляти 27 державну пожежно-рятувtLльну частину
Головного управЛiння ЩСНС УкраiЪи у Львiвськiй областi у випадку проведеннrI
ремонтних робiт водомережi.

4.2.4. Передбачати кошти на rrроведення капiтального ремонту несrrравних
пожежних гiдрантiв та не допускати виведеншI ix з ладу.

' 4.3. Контроль за виконаншIм рiшення позачергового засiдання районноi KoMiciT з
питань тЕБ i НС з цього питання покJIасти на начzUIьника 27 державноi пожежно-
рятувальнот частини Головцого управлiння дснс Украiъи у Львiвськiй областi
Сеника В.В.

Перший заступник голови районноi
KoMicii з питань ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiнiстрацli:-' .tr-- €{fl - 4-,@: *р:Бдтючок

Секретар KoMicii в. дмитрук


