
С ТАР ОСАМБIР СЬКА РАЙОН}IА ДЕРЖАВ НА АД4IНIС ТРАIIЯ
РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТАНЪ ТЕХНОГЕННО-

ЕкологIчноi ьвзпЕки I нАдзвичдЙних ситуАцIЙ
вул, Лева Галицького, 40, м. Старий Самбiр, Львiвська обл. 82000, тел. (0З2З8)21-169,

факс (032З8) 2l-\95, E-mail: sts-ns@ukr.net, Код сдрпоу 04_85_6411
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позачергового засiдання районно[ koMicii з питань техЕогенцо-екологiчноI

безпеки i надзвичайних сиryацiй

4 липня 2020 року с. Стар'ява
примiщення сiльськоi ради

засiдапня провiв голова районноi koMicii з питань тЕБ
райдержадмiнiстрацii НАзАр Петро Володимирович.

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

Запрошенi:
1' Гуменюк Микола Михайлович - заступник начzLпьника управлiнrтя з

pearyBaHIUI на надзвичайнi сиryацiт гУ дснС УlgаiЪи у Львiвськiй областi.
2, Шулiковський Орест Олексiйович - д"р.пrор департаменту дорожнього

господарства ЛьвiвськоТ облдержадмiнiстрацiТ.
3, Полiщук В'ячеслав Васильович - помiчник начальника ВПС <Смiльниця)) з

логiстики, майор,
4. Костюк BiKTop Iванович - Еачitльник

водного господарства.
дiльницi J\ЪЗ Самбiрського управлiння

5. Потiчний Михайло Степанович - Стар'явський сiльський голова.
6. Рудавський Михайло Iванович - Терлiвський сiльський голова.
7. Стебельський Ярослав остапович - Тернавський сiльський голова.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1, Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноI

сиryацii, яка склалася в аслiдок несприятливих погодцих умов на територii
району.



СЛУХАЛИ:
1. Про вжиття невiдкладних

сиryацi'i яка склалася внаслiдок
району.

заходiв iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi
несприятливих погодних умов на територii

ВисТУПИЛИz
1. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацii.
2. ГуменюК м.м. заступник начаJIьника управлiння з реаryванIш на

надзвичайнi сиryацii гу дснс Украiъи у Львiвськiй областi.
З. ШулiКовський о.о. - диреюор департаменту дорожнього господарства

ЛьвiвськоТ облдержадмiнiстрацii,
4. Батючок Р.М. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацiТ, перший

заступник голови районноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй.

. 
5. Лоштин .I.Б. начальник Старосамбiрського рВ гУ дснС Украiни уJlьвtвськlи ооластl.
6. Костюк BiKTop Iванович - начаJIьник дiльницi J\Ъ3 Самбiрського управлiння

водного господарства.
7. Потiчний Михайло Степанович - Стар'явський сiльський голова.
8. Рудавський Михайло Iванович - Терлiвський сiльський голова.
9. Стебельський Ярослав остапович - Тернавський сiльський голова.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiданшI
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних сиryацiй, -

ВИРIШИЛИ:
1.1. Внаслiдок проходженшI дощового паводку вiдмiтити значне погiршення

сиryацiТ В долинаХ гiрськиХ piK Катинка, Стрв'яж, Ясеничанка, Ясенка cTaITy
автомобiльних дорiг, споруд та пiдтоплення житлових будинкiв, господарських
споруд, присадибних дiлянок.

1.2. КняЖпiльськОму (О.Сива), Стар'вському (М.Потiчний), Тернавському
(Я.Стебельський), Терлiвському (М.Рудавський) сiльським головам, керiвникам
пiдприемств, установ, органiзацiй району ycix форм власностi та
господарювання комiсiйно обстежити пошкодженi (зруйнованi) об'скти
iнфраструктури району, постраждалi домогосrrодарства Iромадян, встановлення
розмiрiв нанесених збиткiв i визначення обсягiв коштiв до,1* вiдновлення. Пiд час
обстеженнrI проводити обов'язкову фiксацiю пошкоджених об'ектiв на фото та вiдео
Hocii якi додавати до AKTiB обстеження.

1.3. Княжпiльському (О.Сива), Стар'вському (М.Потiчпий), Тернавському
(Я.Стебельський), Терлiвському (М.Рудавський) сiльським головам:

1.3.1. Органiзувати цiлодобове черryванIUI в радах, проводити збiр iнформацii та
забезпечити оперативIту ii передачу в райдержадмiнiстрацiю щодо розвитку
паводковоI обстановки.

1-3.2. Залучити всю HIUIBIтy TexHiKy та мiсцеве населеншI до проведеннlI
обстеженIUI та розчищенIUI постраждали пiдвiдомчих територiй.

1.3.3. ,,Щовести до населеншI порядок дiЙ пiд час та пiсля проходження паводку.
1.3.4. Провести обстеженшI постраждztлих об'ектiв, господарств цромадян з

оформленням вiдповiдних документiв про завданi збитки, потребу цроведення
першочергових нАвР та до 12.00 год 07.07.2020 подати в райдержадмiнiстрацiю.

r



1,3,5, За необхiдностi забезпечити питною водою населенIuI пiдтоплених
населених пунктiв.

1,4, Старосамбiрському РЕМу (А.Волощак) оперативно усувати пошкодженнrIлЕп, забезпечувати надiйне електропост aHIuI населених пунктiв, в першу черry
об' eKTiB життезабезпечення.

1.5. Районному оптlм6,,.,
Львiвськiй областi 'Y.Т9У у

лабораторних дослiд 
ВЦДlЛУ

1,5,1, Провести :Iання необхiдних заходiв на пiдтоплених
територiях.

|,5,2, Посилити контроль за дотриманнrIм санiтарно-гiгiенiчних норм та
проведенIUIм протИепiдемiоЛогiчних заходiв у потерпirr"* rrЬ..оених tryнктах.

1,5,3, Забезпечити контроль за якiстю харчових продуктiв i .rродо"ольчоI
сировини, питноi води та джерелами водопостачання.

1.б. Начальнику районноi спецiалiзованоТ медичноi
захисту (I.Медвiдь) забезпечити наданшI безоплатноt
постражд€tлим вiд надзвичайноТ ситуацii.

1,7, СтаросаМбiрськомУ рВ гУ дснС Украihи в Львiвськiй областi(I.Лоштин) проводитИ вiдкачкУ водИ iЗ пiдтоплених будiвель, споруд, джерел
децентрtlлiзованого водопостачанIUI в постраждалих населених гryнктах району.

1.8. Фiлii <<Старосамбiрський райавтодор>> (В.Гривнак):
1,8,1, Спiльно з органами мiсцевого .irоuр"дуванIUI провести обстеження

ПiДВiДОМЧИХ Об'еКТiВ, визначити завданi збитки ,u *iд .rро".дЁ"шI першочергових
вiдновлювitльних робiт.

1.8.2. Розчисти,ги пiдмостовi русла, водопропускнi труби, кювети.
1.8.3. Виконати необхiднi роботи на об'ектах у зонi uйп"uу паводкiв.
1,8,4, Скласти вiдповiднi акти щодо завданих збиткiв автодорожньому

господарству району та забезпечити доiЪд до Bcix населених пунктiв.
1,9, СтаРосамбiрсЬкомУ вiддiлення полiцii Самбiрсь*о.о вiцлiлу полiцii Гунп у Львiвськiй областi (с.захарчик) органiзувати охорону громадського порядку

у районах виникнення пiдтоплень та забезпечити безпеку дорожнього руху.1,10, Вiддiлу з питаць оборонно[ роботи, цивiльно.Ъ .u*".ry та взасмодii зправоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (А.яворський) вести аншtiз
розвитку обстановки, що скJIадаеться на територii' раиьну та забезпеч1aгикоординацiю дiй органiв управлiння та ."n цъ ,ъ iнформув; .;;;;;
райдержадмiнiстрацii та обласну комiсiю з питань тЕБ i НС про хiд лiквiдацiiнаслiдкiв надзвичайноi сrryацiт щоденно вiдповiдно до встановленого порядку.

1,11, Районним засобам масовоi iнформацii органiзувати lнбормуваншI
населення про можливiсть виникненнrI надзвичайнот Ъ"rуuцiт i в "ъл-i-оrуздiйснювати постiйне iнформуванIuI про наявну обстановку.

1,12, Контроль за виконаншIм даного рiшення покJIасти на першого заступника
голови райдержадмiнiстрацii Батючка Р.М.

Перший заступник голови районноi
KoMicii з питань ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмi . БАтючок

служби цивiльного
медичноТ допомоги

Вiдповiдальний секретар в.дмитрук


