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безпеки i надзвичайних ситуацiй
18 грудня 2020

року

м. Старий Самбiр

в

дистанцiйному режимi,

з

використання
засобiв
iнф ормацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

засiдання провiв голова районноi koMicii з питань
райдержадмiнiстрацii НАзАр Петро Володимирович.

тЕБ i Ес,

голова

ПpacymHri Члени районноi KoMicii (за окремим списком).
3апрошенi:
1. Сеник Василь Васильович - начrLльник 27 державноТ пожежно-рятувальноi
частини Головного управлiння Щснс Украiъи у Львiвськiй областi

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Про

встацовлення карантиЕу у зв'язку з поширенням гостроi
респiраторноi хвороби COYID-I9, спричицеrrо[ KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2.
2. ПрО розгляД заяви жителя с.Кобло, вул. Щентральна, 80, Тижбiрака
Мар'яна Олексiйовича.
3. Про розгляд заяви жителя с. Воля, вул. Щентральна, 95, Темника IBaHa

Антоновича.

4. Про технiчний стан

водопостачання.

СЛУХАЛИ:

джерел

зовнiшнього протипожежного

1. Про

встановлення карантину у зв'язку з поширенням гостроi
респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2.

ВиСТУПИЛИz
1. БатючоК р.м.

перший заступник голови районноi KoMicii з 11итань
i надзвичайних ситуацiй, перший заступник голови

техногенно-екологiчноi безпеки
райдержадмiнi стр ацii.

За резулЬтатамИ розглядУ питаннrI порядкУ денногО позачергового засiданшI
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,
враховуючи вимоги постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 грудня 2020
року
Ns1236 та вiдповiдно до протоколу засiдання обласноi KoMiciI з питань техногенноекологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй вiд 17.12.2020 м43,-

ВИРIШИЛИ:
1.1. Визначити, що на всiй територiТ Старосамбiрського
району караIтгин у
зв'язку з поширенIUIм

covlD-lg

дiе до 28 лютого 2020pony.

1.2.Щобромильському MicbKoMy головi Кулясу П.П., Старосамбiрському
MicbKoMY головi ТрухимУ I.C.' ХирiвськомУ MicbKoMY головi -КоролЙк M.I.,
стрiлкiвському сiльському головi Дрозду м.м. забезпечити:
1.2-1.неухильне дотриманнrI карантинних обмежень, визначених постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року Nsl236.
TepMiH викоцання: постiйно, па весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження
1.2-2.Проведення широкого iнформування та
роз'яснювальноi роботи серед
населеншI щодо встановлених карантинних обмежень на адмiнiстративни*,.р"rф"*
i обов'язкового ik дотриманнrI.
TepMiH виконанця: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження
1.3. СтаРосамбiрсЬкомУ вiддiлецню полiцil Самбiрського вiддiлу
полiцii Гу
нп У Львiвськiй областi (р.сигерич), Старосамбiрсь*йу районному
управлiнню
Львiвськiй областi (Б.Венцик), Щобромильському
Старосамбiрському MicbKoMy головi Трухпму I.C.,
Королюк M.I., Стрiлкiвському сiльському iоловi
дрозду м.м. посилити коrrгролпоючi заходи щодо дотримашш протиепiдемi.пtих
заходiв на адмiнiсц)ативнID( територiях
району.

TepMiH викоцання: постiйпо, па весь
час дii карантиЕу або до особливого
розпорядження
1,4, Контроль за виконанням рiшенн" ,rоiu.r.рй"о.о засiданrrя
районноI KoMiciT з
питанЬ тЕБ i нС з цього питанIUI покJIасти на першого заступника
голови
райдержадмiнiстрацii Батючка Р.М.

СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд заяви жителя с. Кобло, вул. Щентральна, 80, Тижбiрака
Мар'яна Олексiйовича.

ВиСТУпИЛИз

1, БатючоК р.м. перший заступник голови районноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сlа.ryацiй, перший засryпник голови
р айдержадмiнiстрацiТ.
2. Назар п.в. - голова районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноI безпеки
i надзвичайних ситуацiй, голова райдержадмiнiстрацii.
За резулЬтатамИ розглядУ питанIUI порядкУ денногО позачергового засiдання

районноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сlа-гуацiй -

ВИРIШИЛИ:

2.1. Подати на розгляд черговоi ceciТ Самбiрськоi районноI ради пропозицiю про
видiленrrя матерiальноТ допомоги з резервного фонду районного бюджету в cyMi 50-00

(п'ять тисяч) гривень жителю с. Кобло, вул. ЩентрzlJIьна, 80, Тижбiраку Мар'яну
ОлексiйовшIу на вiдновленшI господарськоi будiвлi.
2.2. Контроль за виконаннrIм рiшення позачергового засiдання
районноi KoMicii з
питань тЕБ i нС з цього питання покJIасти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацii Батrочка Р "М.

СЛУХАЛИ:

3. Про розгляд заяви жителя с. Воля, вул. Щентральна, 95, Темника IBaHa
Антоновича.

ВисТУПИЛИз
1. БатючоК р.м.

перший заступник голови районноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, перший заступник голови
райдержадмiнi стр ацiТ.
2. Назар п.в. - голова районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки
i надзвичайних сиryацiй, голова райдержадмiнiстрацii.
За результатами розгляду питанIUI порядку денного позачергового засiданшI

районноi koMicii з питань техногенно-екологiчнот безпеки i надзвичайних сиryацiй -

ВИРIШИЛИ:

3.1. Подати на розгляд черговоi сесii Самбiрськоi
районноТ Ради lrропозицiю про
видiленrrя матерiальноТ допомоги з резервного фонду
районного бюджету в cyMi 50Ь0
(п'ять тисяч) гривень жителю с. Воля, вул. Щентральна, 95, Темнику IBaHy
Антоновичу на вiдновленtul господарськоi будiвлi та ремонт гаражу.
3.2. Контроль за виконанням рiшення позачергового засiдЪнrrя
районноТ KoMiciT з
питаць тЕБ i нС з цього питаннrI покJIасти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацii Батючка Р.М.

СЛУХАЛИ:

4. Про технiчний стан джерел

водопостачання.

ВиСТУПИЛИ:

зовнiшнього протипожежного

1. СениК в.в.
начальник 27 державноТ пожежно-рятувttльноi частини
головного управлiння Щснс Украihи у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питаннJI порядку денного позачергового засiданIUI

районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:

4.1. Щобромильському Micbкoмy головi Кулясу п.п. спiльцо з КП <<NIicbKe
виробниче управлiння житлово-комунальцого господарства м. .Щобромиль>>

(А.Сидiр):
4.1.|. Вжити дiевих заходiв для усунення виrIвлених недолiкiв за результатами
плановоi перевiрки стаIIу експлуатацii та утримання джерел зовнiшнього

протипожежного водопостачаннrI в насолених tryнктах району.
4.1.2. Обладнати з'еднювitJIьною гайкою для забору води водонапiрну вежу
розташованоi за адресою м.Щобромиль, вул. Мiцкевича, 15 на територii КНП СРР
<,Щобромильська районна лiкарня>.
4.1.3. Негайно повiдомляти 27 доржавну пожежно-рятувzLльну частину
Головного управлiння ЩСНС УкраТни у Львiвськiй областi у випадку tIроведення
ремонтних робiт мережi водопостачанIuI.
4.2. Контроль за виконанIuIм рiшення позачергового засiдання
районноТ KoMicii з
питань тЕБ i НС з цього питаншI покJIасти на начzшьника 27 державноi пожежнорятувЕtльноi частини Головного управлiння дснС Украiни у Львiвськiй областi
Сеника В.В.

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

в.

дмитрук

