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Засiдання провiв голова районноi KoMicii з питань
райдержадмiнiстрацii НАЗАР Петро Володимирович.
Присутнi: Члени районноТ KoMiciT (за окремим списком).

ТЕБ i НСо

голова

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про забезпечення сталого функцiонування систем дорожнього, житлово-

комунального господарства та об'сктiв енергопостачання району в зимовий
перiод 2020 року, недопуIцення порушення нормальних умов життедiяльностi
населення.

СЛУХАЛИ:

1. Про забезпечення сталого функцiонування систем дорожнього, житлово-

комунального господарства та об'ектiв енергопостачання району в зимовий
перiод 2020 року, недопуtцення порушення нормальних умов життедiяльностi
населення.

ВиСТУПИЛИz

голови районноТ KoMiciT з питань
ситуачiй, перший заступник голови

1. Батючок Р,М,
техногенно-екологiчнот,
райдертсадмi Hi страцiТ,

2, Гривнак В,М,

<Львiвський облавтодор

>.

денного позачергового засiдання
За резулЬтатамИ розглядУ tIитаннЯ порядку
-iчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, KoMiciT з питань техногеt{но-еколо

районнот

ВИРIШИЛИ:

рЕм
Карпатському т)тtпл
головам,
сiльським
селищним,
Мiським,
1.1.
вiддiлення дТ <<Львiвгаз>>

(Д.Волопrак), Старосамбiрськiп дiльницi Самбiрського
(А.Хомич):

_--:л-._л--fiллDапАlIUq
rлллтlПексv
проведення комплекс)
1.1.1. За результатами розI,ляду питання органiзувати
стабiльнот роботи об'ектiв, якi забезпечують
додаткови* .u*одi" щодо забъзпечення
життедiяльнiсть населення у зимовий перiод,
житлово_комуна!тьного
|.|.2. Про виникнення надзвичайних ситуацiй у системi
нега11:. iнформувати вiддiл з
господарства та на об'ектах енергопостачання району
ц"uiп""о.о захисту та взасмодiт з правоохоронними

питань оборонноi роботи,
органами рuил.р*ймiнiстрацiт
львiвськiй областi.

та

Старосамбiрський

рв гу дснс

Украiни

у

1.2.ЩоброМиЛьсЬкомумiськоМУголовiКУлясУП.П.,Старосамбiрському
головi Королюк M,L,
MicbKoMy головi Трухиму I.C., Хирiвському MicbKoMy
мiстобулування,
стрiлкiвському сiльському .orroui дрозду М.м., вiддiлу
господарства райдержадмiнiстрацii
го реагування на Bci випадки порушення
ння населення для недопущення lx
iT.

СНС УкраIни в Львiвськiй

областi

ци
(I.Лоштин), вiддiлу з питань
цii
правоохоронними органами
на
1.3.1. Органiзувати робо
поведiнки пiд час можливих надзвича] одi
.га
внаслiдок цього,
погодних умов
ризикiв можливот небезпеки
населення району, для
лtиттсдiяльностi
|.З.2.1lро порушення нормаJIьних умов
попередження надзвичайних ситуаuiй
своечасного вжиття додаткових заходiв щодо

(М.Яворський) ЩП <Львiвський облав

Тх снiгоочишення та пlдсипку у
стану проiзду на автомобiльних дорогах та свосчасне
зимовий перiод.

ЩСНС
1.5. Старосамбiрському районному вiддiлу Головного управлiння
вiддiленню
Украiни у Львiвськiй областi (I.Лоштину), Старосамбiрському
полiцii Украiни у
полiцii Самбiрського вiддiлу полiцii гу Нацiональноi
аросамбiрськiй дiльницi Самбiрського
Львiвськiй областi
Карпатському рЕМ (А,Волопrак), кП

дт <<Льв
<СтариЙ Самбiртеп
МВкГ)> (В.Днтошик)
вiддiлення

доступУ ЛьвiвсьКоi фiлii

пдТ

(М.Клибаник),

кП

<<Старосамбiрське
(м._Самбiр)
uexy мережi
доступу ль3lз/10
<<Укртелеком) (LМисiв), фiлii <<Старосамбiрський

}

освiти
райавтодор> (В.Гривнак), фiлii <TypKiBcbKa ЩЕfl>> (М.Яворський), вiддiлу
пiдприсмству
райдержадмiнiстрацii (Т.Голубко), комунальному некомерцiйному
Старосамбiрськоi районноi Ради <<Старосамбiрська центральна районна
лiкарня>> (I.Медвiдю) зобов'язати черговi служби пiдвiдомчих об'сктiв при
отриманнi iнформацiТ про виникнення надзвичайноТ ситуацiТ, некласифiкованоi подii,
aBapii або iнших подiй, якi спричинили порушення режиму нормального
2020 року
функчiонування системи rкитгсзабезпечення населення в зимовий перiол
негайно (незалея<но вiд часу доби) надавати iнформацiю в райдержадмiнiстрацiю

(вiддiл

з питань

оборонноi роботи, цивiльного захисту

та

взасмодiт

з

правоохоронними органами райдержадмiнiстраuiТ) по телефонах: 21-1б9,21-459 (в
робочий час), 21-137 (у неробочий часо вихiднi та святковi днi).
1.6. З метою запобiгання виникнення можливих надзвичайних ситуацiй зимового
перiоду 2020 року i свосчасноi лiквiдацiт Тх наслiдкiв та належне утримання
автомобiльних дорiг району у зимовий перiод, рекомеНДУВаТИ ГОЛОВi
райдержадмiнiстрацii провести поповнення районного резерву матерiально-технiчних
pecypciB в cyMi 150,0 тис грн.
1.7. Контроль за виконанням рiшення позачергового засiдання районноТ KoMiciT з
питань тЕБ i нС з цього питання покласти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацiI Батючка Р.М.

Перший заступник голови районноТ
KoMicii з питань ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiнiстрq
Секретар KoMicii

4:;

р.

БАтючок

в.

дмитрук

