
с тАр о сАмБIр ськА рдйоr+rд шржАвнА АдмIнI стрАцuI

рАЙоннА комIсlя з питАнъ тЕхногЕнно-
ЕКОЛОГIЧНОi ЬВЗПЕКИ I НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ

вул, ЛеваГалицького,40, м. Старий Самбiр, Львiвська обл. 82000, тел. (0З238)2|-\69,

факс (03238)2|-|95, E-mail: sts-ns@ukr.net, Код еДПОУ 04056411

позачергового засiдання районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй

26 червня 2020 року м. Старий Самбiр
в дистанцiйному режимi, з

використання засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

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

Прасуmнi., Члени районноi KoMicii (за окремим списком).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi

сrrтуацii цриродного характеру на територii району.

СЛУХАЛИ:
1. Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi

сиryацii природного характеру на територii району.

ВИСТУПИЛИ:
1. Батючок Р.М. - перший застуtIник голови райдержадмiнiстрацii, перший

заступник голови районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчнбi безцеки i
надзвичайних сиryацiй,

2, Лоштин I.Б. начrLльник Старосамбiрського РВ ГУ ДСНС УкраТни у
львiвськiй облrастi.

3. Яворський A.I. - начальник вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисlу та вза€модii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii.

зАтвЕр
Голова
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За резулЬтатамИ розглядУ питаннrI порядку денного позачергового засiдання

palioHHoi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй,

ъiдповiдно до протоколу позачергового засiдання обласноi koMicii з питань

техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй вiд 26.06.2020 Ns27,-

ВИРIШИЛИ:
l,.1. Внаслiдок проходження паводку вiдмiтити значне

долинах гiрських pik, стану автомобiльних дорiг, споруд та
будинкiв, господарських споруД, присадибних дiлянок,

t.2. Мiським, селищним, сiльським головам, керiвникам пiдприемств,

установ, органiзацiй району ycix форм власностi та господарювання:
1,.2.|. Забезпечити виконанIUI заходiв передбачених <<Планом дiй управлiнь,

вiддiлiв, служб, виконкомiв мiських, селищних, сiльських рад, об'ектiв

господарЮваннrI з пiдготоВки дО пропускУ льодоходу, повенi та дощових шаводкiв на

piKax району у 2020 роцi>.- 
L.2.2. Комiсiйцо обстежити пошкодженi (зруйнованi) об'скти iнфраструктури

району, постраждалi домогосподарства громадян, встановлення розмiрiв наносених

збиткiв i визначення обсягiв коштiв для ik вiдновлення. Пiд час обстеженrrя

проводити обов'язкову фiксацiю пошкоджених об'сктiв на фото та вiдео Hocii, якi

додавати до AKTiB обстеження.
1.3. Мiським, селищним, сiльським головам:
1.3.1. Органiзувати цiлодобове черryванЕя в радах, проводити збiр iнформацii та

забезпечити оперативну if передачу в райдержадмiнiстрацiю щодо розвитку
паводковоi обстановки.

t.!.z. Залуrити всю HalIBHy TexHiKy та мiсцеве населенtUI до проведенIUI

обстеженIuI та розчищеннrI посц)аждали пiдвiдомчих територiй.
1.3.3. Щовести до населеншI порядок дiй пiд час та пiсля проходженнrI паводкУ.

1.3.4. Провести обстеженшI постраждчrлих об'ектiв, господарств громадян З

оформленrrям вiдповiдних документiв про завданi збитки, потребу проВеДеННЯ

першочергових НАВР та до 12.00 год 29.0б.2020 подати в райдержадмiнiстрацiю.
1.4. Старосамбiрському РЕМу (А.Волощак) оперативно усувати пошкодженнrI

ЛЕП, забезпечувати надiйне електропостачаншI населених пунктiв, в першу черry
об' cKTiB житгсзабезпеченнrI.

1.5. Раiлонцому управлiнню головного управлiння,Щержпродспоживслужби у
Львiвськiй областi (Б.Венцик), Старосамбiрському мiжрайонному вiддiлу
лабораторних дослiджень 

'ЩУ 
(dОЛЦ МОЗ УкраiЪи>> (С.Брезецька):

1.5.1. Провести обстеження та виконання необхiдних заходiв на пiдтоплених
територiях.

|.5.2. Посилити контроль за дотриманшIм санlтарно-гlгlенlчних норм та
проведеншIм протиепiдемiологiчних заходiв у потерпiлих населених гryнктах.

1.5.3. Забезпечити контроль за якiстю харчових продуктiв i продовольчоi
сировини, питноi води та джерелами водопостачанIш;

[.б. Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного
захисту (I.Медвiдь) забезпечити наданнlI безоплатноi медичноi допомоги
пострчtждitJlим вiд надзвичайноТ сиryацii.

|.7. Старосамбiрському РВ ГУ ДСНС Украiни в Львiвськiй областi
(t.Лоштин) проводити вiдкачку води iз пiдтоплених будiвель, споруд, джерол
децентралiзованого водопостачання в постраждаJIих населених пунктах району.

1.8. Фiлii <<Старосамбiрський райавтодор>> (В.Гривнак), фiлii <<TypKiBcbKa

ДЕД>:

погiршення ситуацii в

пiдтоплення житлових



1.8.1. Спiльно з органами мiсцевого самоврядування провести обстеженrrя

пiдвiдомчих об'ектiв, визначити завданi збитки та хiд проведенIuI rrершочергових

вiдновлювzlllьних робiт.
1.8.2. Розчистити пiдмостовi русла, водопропускнi труби, кювети.
1.8.3. Виконати необхiднi роботи на об'екгах у зонi виливу паводкiв.

1.8.4. Скласти вiдповiднi акти щодо завданих збr,rткiв автодорожньому

господарству району.
1.9. Старосамбiрському Вп Самбiрського вп гу Нп у Львiвськiй областi

(с.захарчик) органiзувати охорону цромадського порядку у районах виникнення

пiлгоплень та забезпечити безпеку дорожнього руху.
1.10. Вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з

правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (Д.Яворський):
1.10.1. Вести аналiз розвитку обстановки, що скJIадаеться на територii раЙонУ Та

забезпечити координацiю дiй органiв управлiння та сил ЩЗ вiдповiдно до "ПЛаНУ

реаryванЕя СтаросамбiрськоТ районноi ланки територiальноТ пiДсисТеМИ еДС ЦЗ
Львiвськоi областi".

1.10.2. Iнформувати голову
ТЕБ i НС гrро хiд лiквiдацiТ
встановленого IIорядку.

1.10.3. Узагальнити збI,rгки i обсяги руйнувань у приватному ceKTopi i по галузях

економiки та спiльно з членами районного Штабу з лiквiдацiТ надзвичайноi сиryацii

розробити необхiднi KepiBHi документи для органiзацii аварiйних робiт, скJIасти План-
графiк першочергових аварiйно-вiдновлювztльних робiт з вiдновленшI територiальн9Т
iнфраструктури (дорiг, MocTiB, об'екгiв енергетики, АТС тощо).

1.11. Районним засобам MacoBoi iнфоргuацii органiзувати iнформування
Еаселення про виникнення надзвичайноI ситуацiТ i в подttльшому здiйснювати
постiйне iнформуваншI про H€uIBHy обстановку.

1.12. Загальне керiвництво з лiквiдацii НС покласти на Штаб з лiквiдацii
НС природного характеру (Р.Батючок). Роботи проводити цiлодобово до повного
ix завершення.

1.13. .Щля оперативного реаryвання та ефективного проведеншI першочоргових

робiт за наслiдка\,{и надзвичайноТ ситуацii 23 червня 2020 року рекомендувати головi

райдержадмiнiстрацii видiлити в необхiднiй кiлькостi пitливо-мастильнi матерiали з

районного резерву матерiально-технiчних pecypciB для проведенIuI невiдкладних

робiт з вiдновлення об'сктiв iнфраструктури району.
1.14. Контроль за виконанIu{м даного рiшення покJIасти на першого заступника

голови р айдеря<адмiнiстрацiТ Батючка Р.М.

Першrrй заступIrlIIt голови районноi
KoMicii з питаItь ТЕБ i НС - перший
заступник головII райдержадмiнiст

райдержадмiнiстрацiТ та обласну комiсiю з питань
наслiдкiв надзвичайноi сиryацii щоденно щодо

Секретар KoMicii с. лЕсик


