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ржАвСТАРОСАМБIРСЬКА РАЙО НА АДМIНIСТРАЦЯ
РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТАНЪ ТЕХНОГЕННО-ЕкологIчноi ьвзпЕки I нАдзвичдЙниi ёйтудцIЙ

вул, ЛеваГалицького,40, м. Старий Самбiр, Львiвська обл. 82000, тел. (032З8)2l-|69,
факс (03238) 2|-|95, E-mail: sts-ns@ukr.net, Код едрпоу 04056411

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Старосамбiрськоi
районноi державцоi адмiнiстрацii

Петро НАЗАР

року

протокол Nь33
позачергового засiдання районноI koMicii з питаць техногенно-екологiчцоi

безпеки i надзвичайних сиryацiй
20 серпня 2020 року м. Старий Самбiр

в дистанцiйному режимi, з
використання засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

i KoMicii з питаЕь ТЕБ i НС, голова
одимирович.
окремим списком).

1, Ковальчук rBaH Григорович - головний iнспектор Старосамбiрського РВ ГУДСНС УкраiЪи у Львiвськiй областi.
2, Сеник Василь Васильович - начальник 27 державноI пожежно-ряryвальноiчастини Головного управлiння Щснс Украiъи у Львiвськiй областi

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1, Про розгляд заяви жителя с. Воля Микитки Любомира Ярославовича.
2, ПрО розгляД заявИ жителя с. KoHiB Мамчака Миколи ВолЪдимировича.
3, Про розгляД заявП жительки с. Стрiльбичi Воляцськоi Mapii rванiвни.
4. Про розгляд заяви жителя с. Гуманець Хули rBaHa МиколаЙовича.



СЛУХАЛИ:
1. Про розгляд заяви жителя с. Воля Микитки Любомира Ярославовича.

ВиСТУПИЛИz
1. Батючок Р.Р. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацii.
2. Ковальчук I.Г. - головний iнспектор Старосамбiрського РВ ГУ ДСНС

Украiни у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питання порядку денного засiдання районноТ KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй -

ВИРIШИЛИ:
1.1. Подати на розгляд черговоi cecii Старосамбiрськоi районноi ради

пропозицiю про видiлення матерiальноТ допомоги з резервного фонду районного
бюджету в cyMi 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень жителю с. Воля Старосамбiрського
району Микитцi Л.Я., на вiдновленIu{ житлового будинку, яIапй був знищений пiд час
пожежi 22 лиrня2020 року.

1.2. Контроль за виконаннlIм рiшенrrя зztлишаю за собою.

СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд заяви жителя с. KoHiB Мамчака Миколи Володимировича.

ВИсТУПИЛИ:
1. Батючок Р.Р. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацiT.
2. Ковальчук I.Г. - головний iнспектор Старосамбiрського РВ ГУ ДСНС

УкраiЪи у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питання порядку денного засiданrrя районноТ KoMicii з

IIитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй -

ВИРIШИЛИ:
2.1,. Подати на розгляд черговоi cecii СтаросамбiрськоТ районноi ради

пропозицiю про видiленrrя матерiальноi допомоги з резервного фонду районного
бюджету в cyMi 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень жителю с. KoHiB

\ Старосамбiрського району Мамчаку М.В., на вiдновленIш житлового булинку, якийY 
був знищений пiд час пожежi 8 липня 2020 року.

2.2. Контроль за виконанIuIм рiшення зtLлишаю за собою.

СЛУХАЛИ:
3. Про розгляд заяви жительки с. Стрiльбичi Волянськоi Mapii Iванiвни.

ВиСТУПИЛИz
1. Батючок Р.Р. перший заступник голови райдержадмiнiстрацii.
2. Ковальчук I.Г. - головний iнспектор Старосамбiрського РВ ГУ ДСНС

УкраiЪи у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питаннrI порядку денного засiдання районноi KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй -

ВИРIШИЛИ:
3.1. Подати на розгляд черговоi cecii Старосамбiрськоi районноi ради

пропозицiю про видiлення матерiальноi допомоги з резервного фонду районного



бЮЛЖеТУ в cyMi 15000 (п'ять тисяч) цривень жительцi с. Стрiльбичi Старосамбiрського
РаЙОНУ Волянськiй M.I., на вiдновлення господарськоi булiвлi, яка була знищена пiд
час lrожежi 18 серпня 2020 року.

3.2. Контроль за виконанням рiшення зчLлишаю за собою.

СЛУХАЛИ:
4. Про розгляд заяви жителя с. Гуманець Хули IBaHa Миколайовича.

ВИсТУПИЛИz
1. Батючок Р.Р. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацiI.
2. Ковальчук I.Г. - головний iнспекгор Старосамбiрського РВ ГУ ДСНС

УкраiЪи у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питаннrI порядку денного засiдання районноi KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй -

ВИРIШИЛИ:
4.1. У зв'язку З надзвичайними сиryацiями пов'язаними з дощовими паводками

22-24 червIuI та 3 липня 2020 року та обмеженими можливостями районного бюджеry
НаДаВаТи матерiальну допомогу тiльки на вiдновлення житлових булинкiв
пошкоджених (знищених) пожежами.

4.2. РекоМендувати гр, Хулi I.M. звернутися до страхових компанiй з метою
страхування майна.

4.3. Контроль за виконанIшм рiшенrrя з€Lлишаю за собою.

Перший заступник голови районноi
KoMicii з питань ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiн тючок

u*o Засryпник голови районноi
KoMicii з питань ТЕБ i нс - начальник
вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та взаемодii з правоохоронними
органами райдержадмiнiстрацii А. ЯВОРСЬКИЙ


