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С ТАР ОСАМБIР СЬКА РАЙОННА ШРХtАВ НА АДМIНIСТРАIIЯ
РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТАНЪ ТЕХНОГЕННО_

ЕкологIчноi ъвзпЕки I нАдзвичдЙних ситуАцIЙ
вул. Лева Га_гrицького, 40, м. Старий Самбiр, JЪвiвська обл. 82000, тел. (032З8) 21-169,

факс (0З2З8)21-195, E-mail: sts-ns@ukr.net, Код еДПОУ 04056411

Петро НАЗАР

2020 року

протокол ль34
засiдання районноI koMicii з питаIIь техногецно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних сиryацiй

10 вересня 2020 року м. Старий Самбiр
в дистанцiйному режимi, з
використаннrI засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

засiдання провiв голова районноi koMicii з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацii НАЗАР Петро Володимирович.

Прuсуmнj.,Члени районноi KoMicii (за окремим списком).
Запроu,ленi:
1. Зубальський Тарас Зiновiйович

мiстобудування, архiтекryри та
райдержадмiнi стр ацii.

1. Про готовнiсть
зимовий перiод 2020-202|
зимового перiоду.

СЛУХАЛИ:
1. Про готовнiсть

зимовий перiод 2020-202l
зимового перiоду.

житлово-комунiLпьного господарства

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
господарства району до функцiонувацня в ociнHbo-
poKiB та лiквiдацiI можливих надзвичайних ситуацiй

господарства району до функцiонування в ociHHbo-
poKiB та лiквiдацii можливих надзвичайних ситуацiй

районноi державноi адмiнiстрацii



ВисТУПИЛИz
1. Зубальський Т.З. - головний спецiалiст вiддiлу мiстобулуваннJI, архiтекryри

та житлово-комуныIьного господарства райдержадмiнiстрацii;
2. Голубко Т.В. - начальник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацiТ;
3. Медвiдь I.0. генеральний директор КНП СРР <Старосамбiрська

цеЕцральна районна лiкарня> ;

4. Юрчик П.Я. начальник вiддiлу культури, молодi та спорту

райдержадмiнi стр ацiТ ;

5. Гривнак В.М. - нач€tпьник фiлii <Старосамбiрський райавтодор>;

За результатами розгляду питання порядку денного засiдання
rrитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй,-

раионно1 комlс11 з

ВИРIШИЛИ:
1.1. Мiським, селищним, сiльським головам району:
1.1.1. Забезпечити контроль за роботою та стiйкiстrо функцiонуванIuI об'сктiв

забезпечення житт€дiяльностi населення в осiнньо-зимовий перiод 2020-202| poKiB.
|.1.2. Що 10 жовтня 2020 року уточнити (при необхiдностi розробити) плани

дiй з лiквiдацiТ можливих надзвичайних ситуацiй на об'сктах житлово-комунiLльного
господарства в осiнньо-зимовий перiод 2020-202t poKiB.

1.1.3. Забезпечувати свосчасну очистку вулиць населених гryнктiв вiд cHiry. Не
доtryскати нацромадження cHiry на дахах будинкiв i споруд та утворення бурульок
льоду над тротуарами i пiшохiдними зонами.

I.|.4. Здiйснити заходи щодо cTBopeHHrI в торгових точках населених пунктiв
запасiв ToBapiB повсякденного попиту.

1.1.5. Передбачити використаншI ryжового (кiнного) транспорту для
забезпеченшI потреб населення пiд час порериванIuI автомобiльного сполученнrI.

1.1.6. Прийняти мiри щодо забезпечення ФАПiв та Народних домiв п.tливом та
ik пiдготовки до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2020-202I poKiB.

\.1.7. Спiльно з фiлiею <<Старосамбiрський райавтодор> (В.Гривнак) прийняти
мiри щодо утриманнr{ автодорiг в належному, придатному для проiЪду, cTaHi.
Перевiрити та розчистити водоrrропускнi споруди на автодорогах (мости, труби,
тощо). Постiйно здiйснювати контроль за ik станом, при необхiдностi проводити
розчистку пiдмостових русел, своечасно iнформувати райдержадмiнiстрацiю через
сектор з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii.

1.1.8. При виникненнi надзвичайноi сиryацiT, некласифiкованоТ подii, аварii або
iнших подiй, якi спричинили порушення режиму норм.шьного функцiонування
системи житгезабезпеченнlI населення в осiнньо-зимовий перiод 2020-202| poKiB
негайно (незалежно вiд часу доби) повiдомляти райдержадмiнiстрацiю по
телефонах: 21-1б9, 2|-459 (в робочий час), 2\-|37 (у неробочий час, вихiднi та
святковi днi), ел. пошта sts-ns@ukr.net та Старосамбiрський РВ ГУ ДСНС
УкраiЪи у Львiвськiй областi по телефонах: 23-101, 101.

1.2. Начальнику дiльницi мережi доступу NЬ313/10 (м.Самбiр) цеху мережi
доступу Львiвськоi фiлii ПАТ <<Укртелеком (I.Мисiв), директору КП
"Старосамбiрське МВКГ" (В.Антошик), директору КП "Старий
Самбiртеплокомуненерго" (М.Клибаник) до 10 жовтня 2020 року прийняти мiри



щодо закриття технiчних колодязiв на cBoix мережах
за ix станом.

i постiйно здiйснювати контроль

1.3. Фiлii''Старосамбiрський
ДЕД) (М.Яворський):

райавтодор" (В.Гривнак), фiлii <<TypKiBcbKa

1,3,1, Що 10 жов,тня 2020 року прийняти мiри щодо пiдготовки дорiг до роботив зимових умовах, Забезпечити щоденний конц)оль за станом rx утримання.РОЗРОбИТИ ОРГаНiЗаЦiЙНУ Схему роботи в надзвичайних ситуацiях (нс). заключити
угоди з керiвниками об'ектiв господарюванrш на використання наявноf технiки дляснiгоочищеннrl автодорiг.

1,3,2, Своечасно проводити розчистку автодорiг вiд cHiry. Забезпечити постiйне
автодороЖне сполуЧенIUI З населеними пунктами району.

1,3,3, Створити запаси пztливно-мастильних матерiалiв для забезпеченrrя роботитехнiки по розчистцi автодорiг вiд снiгових заметiв при виникненнi Нс.
1,3,4, Проаналiзувати сrа,гуацiю щодо "*""o.ri i стану об'ектiв придорожнього

cepBicy та забезпечити ik готовнiсть для вiдстою технiки, оh.рi"у людей на випадоквиникнення Нс.
1,3,5' Оперативно вирiшувати питаншI життезабезпеченнrI людей i

р
у 

погодних

о асобiв, ik
ЛюдеЙ та забезпечити ik паливом i BciM ПриЙому

розробити) схеми паркування технiки ХiДНОСТi

1,з,б, Налагодити взаемодiю iз Старосамбiрським вiддiленням полiцiТсамбiрського Вп гу нп Украiъи у Львiвськй областi щодо контролю за станомдорiг, своечасного обмеження чи припинення руху по них у випадку небезпечного
ускJIадненшI погодних умов, виникненшI на автодорогах заметiв iз bHiry, .aropi" .технiкою.

1,3,7, Що 1 жовтня 2020 року завершити ремонт технiки та ii пiдготовку до дiйпри НС осiнньо-зимового перiоду 2,020-2б2l poni".
1,3,8, Iнформацiю про стан дорiг, задiяну кiлькiсть технiки i механiзмiв для ТхутриманшI пiд час осiнньо-зимового перiодУ щоденно подавати в

райдержадмiнi стр ацiю.
при ускладненнi сиryацii, виникненнi Нс, обмеженнi руху автотранспорту -iнформувати негайно з наступним письмовр м пiдтвердженням.

с

р

д
вlхи для позначенIuI межi проikджоТ чаотини автодорiг.

1,3,11, Спiльно iз Старосамбiрським вiддiленням полiцii Самбiрського вiддiлуполiцiт Головного управлiння Нацiонаrrьноi.rоrriцiт Украiъи у Львiвськiй областi, змI
району посилити роз'яснювЕrльну робоry серед населення щодо збереженняпридорожнiх щитiв, сигнilJIьних Bix та стовпчикiв.

1,4, Старосамбiрському району електричних мереж (А.Волощак) спiльно звласникаМи котелеНь до 1 жовтнЯ 2020 роКУ, на випадок знеструмленшI котелень,
УТОЧНИТИ МiНiМаЛЬНО НеОбХiДНi ПОryжностi- в електроенергii для забезпечення ik
роботи вiд автономних пересувних електростанцiй, уточнити схеми пiдкпюченrrя



автономних джерOл живлення, створити мiнiмально необхiднi запаси електричноi
арматури (електрокабелiв) для ix пiд' сднання.

1.5. Старосамбiрськiй дiльницi Самбiрського вiддiлення ПдТ <<Львiвгаз>>
(А.хомич) для забезпечення безперебiйного та безаварiйного гzвопостачання об'ектiв
району до 1 жовтня 2020 року провести обстеження газопроводiв в межах переходiв
чорез воднi перешкоди, провести роботи з регулювання та берегоукрiплення
небезпечних дiлянок.

1.б. Старосамбiрському районному вiддiлу Головного управлiння
щержавноi служби Украihи з надзвичайних ситуацiй у Львiвськiй областi
(I.ЛоштИн), СтарОсамбiрському вiддiленню полiцii Самбiрського вiддiлу полiцii
головного управлiння Нацiональноi полiцii Украihи у Львiвськiй областi
(с.захарчик), Старосамбiрськiй дiльницi Самбiрського вiддiлення пдт
<<Львiвгаз> (А.Хомич), Старосамбiрському рЕМ (А.Волощак), кп
<СтарийСамбiртеплокомуненерго>> (М.Клибаник), КП <Старосамбiр."r.. йВкгr,
(В.АнтоШик), дiльницi мережi доступу Nь313/10 (м.Самбiр) цеху мережi доступуЛьвiвськоi фiлii пАТ <<Укртелеком (I.Мисiв), фiлii оiruроЪuмбiрсьЙиit
райавтодор> (В.Гривнак), фiлii <TypKiBcbKa ЩЕЩ> (М.Яворський) вiддiлуосвiти
райдержадмiнiстрацii (Т.Голубко), нкЗ срР <<Стцlосамбiрська ЦРЛ)(I.Медвiдь):

1.б.1. Визначити та rrодати у вiддiл з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii до 1 жовтня
2020 року вiдповiдальних осiб, якi булуть включенi до скJIаду оперативно-
ана-ltiтичнот |рупи для вiдслiдковування та узагilIьненнrI iнформацii .rъо стан
функцiонуванюI господарства району в осiнньо-зимовий перiод zo1o-zoz1 poKiB.при виникненнi нс робота оперативно-аналiтичноi групи буд.
органiзована в ltriлодобовому режимi в примiщеннi райдержалмiнiстрафi.

1.6.2. Зобов'язати черговi служби пiдвiдомчих Ъб'ектiв при отриманнi
iнформацiТ про виникнення надзвичайноi ситуацii, некласифiкованоi подii, aBapiT або
iнших подiй, якi спричинили порушеннlI режиму нормального функцiонуваннясистемИ життсзабезпеченнrI населеннЯ в осiнньО-зимовиЙ перiоД iozo-zozl poKiB
пегайно (незалежно вiд часу доби) надавати iнформацiю в райдержадмiнiстрацiЙ по
телефонах: 2|-169, 21,459 (в робочий час), 2\-137 (у неробочий час, вихiднi та
святковi днi), ел. пошта sts-пц@ukr.пе.! та Старосамбiрський рв гу дснсУкраiни у Львiвськiй обласfrЪ телефонах: 23-101, 101.

1.7. З метою запобiгання виникнення можливих надзвичайних ситуацiй
осiнньо-зИмовогО перiодУ 2020-2021 poKiB i своечасноi лiквiдацii ik наслiдкiв
рекомендувати головi райдержадмiнiстрацii провести поповнення районного резервуматерiально-технiчних pecypciB в cyMi 50,0 тис грн.

1.8. Затвердити План дiй органiв мiсцевоi виконавчоi влади, управлiнь, вiддiлiв,
органiв мiсцевого самоврядування пiд час несприrIтливих погодних умов ociHHbo-
зимового перiодУ 2020-202l poKiB на територii Старосамбiрського району, який
додаеться.

1.9. Що 10 жовтня 2020 року вiддiлу мiстобудування, архiтектури та
житлово-комунального господарства райдержадмiнiстрацii (В.Попович) спiльноiз вiддiлом з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii зправоохороннцми органами райдержадмiнiстрацii (А.Яворськпй),
Старосамбiрським рВ гУ дснС УкраiЪи у Львiвькiй областi (I.Леськiвj
пiдготувати проект розпорядження голови щодо затвердження скJIаду



l
Старосамбiрського районного оперативного Штабу керiвництва з лiквiдацiТнадзвичайних ситуацiй осiнньо-зимового перiоду 2020 -202l poKiB.

Збiр членiв оперативного Штабу цроводит" .u 
""обхiдностi 

при загрозi, чивиникненнi надзвичайних сlтгуацiй.
1.10. Контроль за виконанIuIм рiшення KoMiciT покJIасти на вiддiлмiстобулуваннrl, архiтектури та

райдержадмiнiстрацii (В.Попович),
райдержадмiнiстрацii (А.Яворський) та
Украiни у Львiвськiй областi (I.Лоштин)

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

Заступник голови районноi

житлово_комунiшьного господарства
сектор з питань цивiльного захисту
Старосамбiрський районий вiддiл ГУ ДСНС
в межах повноважень.

р. БАтючок

А. ЯВОРСЪКИЙ

комiсiТз питаць ТЕБ i нС - начальник
вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та вза€модii з правоохоронними
органами райдержадмiнiстрацii


