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протокол лlь2
позачергового засiдапня районноi koMicil з питань техногеццо-екологiчноi

безпеки i надзвичайних сиryацiй

17 лютого 2020 року м. Старий Самбiр

icii з питаIlь ТЕБ i НС, голова

списком)

ч - лiкар-епiдемiолог Старосамбiрського
ень ЩУ (ЛОЛЦ МОЗ Украiни>.

ич медичний директор КНП СРР
IUI)).

zlльник вiддiлу культури молодi та спорту
р айдержадмiнi стр ацiТ.

4. Багряк Надiя
райдержадмiнi стр ацii.

5, Най Микола Романович - начzLльник сектору превенцiТ пац)ульноi полiцii
;::r""..#Я,ffi:ii 

вiддiлення полiцiТ Самбiрського вiддiлу полiцiТ ГУ НПУ у
б, ХтчаК ВолодиМир rванович - керуючий справами Старосамбiрськоi MicbKoTРади.
7. Голубець rBaH Ярославовцч - Хирiвський мiський голова.
8, Плахтиняк Михайло Михайлович - Волошинiвський сiльський голова.9. Припiн Зiновiй Михайлович - Торчиновицький сiльський голова.l0. Тома Арсенiй осипович - Чаплiвськии сiльський голова.
1 1, Марусяк Микола Ярославович - Ясенице-замкiвський сiльський голова.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Старосамбiрськоi

Петро НАЗАР

пrЦrлютого 2020 року



12. Костюк B.I. - начЕLльник дiльницi J\Ъ3 Самбiрського управлiння водного
господарства.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Про сиryацiю, що склалася впаслiдок буревiю 10_12 лютого 2020 року.
2. Про розгляд заяви жительки с.Кобло Щик Щарii Iванiвни.
3. Щодо вжиття протиепiдемiчних заходiв реагуванпя на поширення

випадкiв гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоi коропавiру.о,
2019-пСоV.

4. ПРО ГОТОВНiСТЬ СИЛ цивiльного захисту району до пропуску льодоходу,
повенi та дощових паводкiв на рiчках району у 2020 роцi.

5. Про стаЕ боездатностi iснуючих мiсцевих пожежних комаЕд району та
шляхи покращення несення служби.

б. Про видiлення пальцоrо 27 дпрч гу дснс Украiни у Львiвськiй областi
на гасiння пожеж в районi.

СЛУХАЛИ:
1. Про сиryацiю, що склалася внаслiдок буревiю 10-12 лютого 2020 року.
ВисТУПИЛИ:
1. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ.
2. Яворський A.I. - начальник вiддiлу з питань оборонноI роботи, цивiльного

захисту та взаемодiТ з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ.
3. Багряк H.I. - головний спецiалiст вiддiлу освiтrрайдержадмiнiстрацii.4, МиджиН т.п. т.в.о. начальника фiнЪнсового управлiння

райдержадмiнiстрацii.
5. Припiн з.м. - Торчиновицький сiльський голова.
6. Хiтчак B.I. - керуючий справами СтаросамбiрськоI мiськоТРади.
7. Голубець I.Я. - Хирiвський мiський голова.8. Юрчик п.я. начальник вiддiлу культури молодi та спорту

райдержадмiнi стр ацiТ.
9. Плахтиняк М.М. - Волошинiвський сiльський голова.
10. Марусяк М.Я. -Ясенице-Замкiвський сiльський голова.
l1. Тома А.о. - Чаплiвський сiльський голова.

За результатами розгляду питання порядку денного засiдання районноi KoMiciI з
питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:
1,1. Ситуацiю, що скJIitлася на територiI району за наслiдками буревiю 10-12

лютогО 2020 РокУ, визначитИ яК подiю, що потребуе pearyBaцHrl та вжиття
невiдкладних i вичерпних заходiв, з метою недопущення iT переростаншI в
надзвичайну ситуацiю об'екгового рiвня.

1.2. З метою недопущення виникненшI надзвичайноТ сn.гуацiТ:
|,2.1. Старосамбiрськiй мiськiй радi (I.Трухим) Ъабезпечити виконання

невiдкладних першочергових заходiв вiдповiдно до затвердженоi кошторисноТ
документацii по об'екту <капiтальний ремонт даху нежитлового примiщешul .rо 

"yn.



Л,Галицького, 1З1 у м.Старий Самбiр Львiвськоi областi (за наслiдками буревiю 10-
12.02.2020)> в cyMi 154,818 тис гривонь.

|,2,2, Хирiвськiй мiськiй Радi (I.Голубець) забезпечити виконанIUIневiдкладних першочергових .u*одЙ вiдповiдно до затвердженоi кошторисноi
овлювальнi роботи покрiвлi нежIтгловоТ

сryпенiв м.Хирiв) по
ЛьвiвськоI областi (за

мiнiстрацiI видiлити з резервного фонду

1,3,1, Старосамбiрськiй мiськiй радi (I.Трухим) кошти в cyMi 60000 (шiстдесяттисяч) гривень на виконаннrI невiдклад"a* 
-.raр-очергових 

заходiв по об'скry
<<Капiтальний ремонт даху нежитлового примiщентrя по вул. Л.Галицького, 1З1 ум,Старий Самбiр Львiвськоi областi (за наслiдками буревiю io-tz.oz.Z020)).

1.з.2. ХирiвсьКiй мiськiй радi (I.Голубець)-кошти в cyMi 20000 (двадцятьтисяч) Iривень на виконанIuI невiдкладн

пропозицiю про. видiлення матерiальноi допомоги з резервного фонду районногобюджету за наслiдками буревiю 10-12 лютого 2020 року в cyMi:
1,4,1, 6000 (шiсть тисяч) |ривень жительцi сJор.ано"ичi, вул. Щентра-пьна, 88,старосамбiрського району Сигiн Маринi Василiвнi, на вiдноurr"rrо даху житловогобудинку.
1.4.2. 2000 (дВi тисячi) гривень i, вул. щентральна, 1з,старосамбiрського району Головчак на вiдновлення даху

ителю с.Торчиновичi Старосамбiрського
а вiдновлення даху житлового будинку за

|.4.4. 3000 (три тисячi) гривень жительцi
кв.15, Старосамбiрського району Янкiвськiй
житлового будинку над квартирою.

. с.Торчиновичi, вул. Щентр aJlbтa, 5'7,
Ользi IBaHiBHi, на вiдновленшI даху

1,4,5, З000 (три тисячi) цривень жительцi с.Морозовичi, вул. Щентральна, 104,СТаРОСаМбiРСЬКОГО РаЙОНУ MiHbKo Степанii Костянтинiвнi, iu вiдновлення даху
lзовичi, вул. Нова,26.

с.Морозовичi, вул. Привокзальна, 8а,
i Богданiвнi, на вiдновленшI даху та

1,4,7, 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень жительцi с.Торгановичi, вул. TlMa, 26,Старосамбiрського району Пiцун свгенiт IBaHiBHi, на вiдновленIUI покриття боковоТстiни житлового будинку
1,4,8, 1000 (одна тисяча) гривень жительцi с.Бусовисько вул. Приднiстрянська,185, Старосамбiрського району Турянськiй Любовi il4иколаiЪrri,'"u вiдновленшI дахута покриття фасаду житлового будинку.



1.4.9. з000 (три тисячi) гривенЬ жителю с.Росохи, вул. Зелена, 30,Старосамбiрського району Терлецькому Володимиру Васильовичу, на вiдновленrrя

жительцi с.Ясениrц-Замкова, вул.
Наливайко Mapii Михайлiвнi, на

т) |ривень с,Муроване, вул. Тиха, 2,старосамбiрського району Орос Улянi Василi"нi, на вiднь"rr."о даху житловогобудинку.
1,4,|2,4000 (чотири тисячi) гривень жительцi м.,Щобромиль, вул. Галицька, 12,кв,З, Старосамбiрського району Гложик Галинi Володимирiвнi, на 

"iд"о"п."о д*унад квартирою багатоквартирного житлов го будинку.
1.4.13. 4000 тельцi ,.Доброrиль, вул. Галицька, 12,кв,4, Старосамбiр CBcTaxirBHi, на вiдновлення покрiвлi надквартирою багато
1,4,14, 500 (П'ЯТСОТ) цривень *;Тffir*с.Стрiльбичi, вул. яблунева , 42,СтаросаМбiрськогО районУ Максим Олександрi Василiвнi,' на вiдновленнягосподарських споруд.
1.4.15. 7000 (ciM тисяч) цривенЬ жительцi с.Лопушанка-Хомина, вул.I_{ентра"пьна, З5а, Старосамбiрського району Яворськiй Галинi Днтонiвнi, навiдновленшI даху житлового будинку.
1,4,|6,500 (п'ятсот) гривень жителю с.Потiк, ВУЛ. Бiчна, 22, Старосамбiрського

районУ СенчишакУ ВолодимирУ Iвановичу, но 
"iдrrо"о"rr* покрiвлi житловогобудинку.

t,4,17,12000 (дванадцять тисяч) гривень жительцi с.Гуманець, вул. I.Франка, 54,СТаРОСаМбiРСЬКОГО РаЙОНУ Сiрацькiй Свiтланi МиколаБнi, на 
'вiдновлення 

дахужитлового будинку.
1.4.18. l500 (одна тисяча п'ятсот) гривень

Старосамбiрського району Стародубу Андрiю
мансарди житлового будинку.

жителю с,Гуманець, вул. Сонячна, 17,
Анатолiйовичу на вiдновлення стiни

1,4.19. 1000 (одна тисяча) гривень жителю с.Гуманець, вул. I.Франка, 14,Старосамбiрського району Каршеню Богдану .Щмитрови"у, "u вiдновлення дахужитлового будинку.
1.5. Коrrгроль за виконанням рiшення зrtлишаю за собою.

СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд заяви жительки с.Кобло Щик ЩарiТ Iванiвни.
ВИСТУПИЛИ:
1. Назар П.В. - голова райдержалмiнiстрацiТ.
2. Мартич M.I. - заступник голови Старосамбiрськоi районноi ради.3, Яворський A.I. - начальник вiддiлу . n"ru,r" 

"б"ъ;;;;;lобо.", цивiльного
з ахисту та взаемодii з правоохор онними органами райдержадмiнiсф ацii.

4. Щомiпiк П.П. - директор Старосайбiрськой длiП <Галсiлiлiс>.

за результатами розгляду питанIuI порядку денного засiданrrя районноi koMicii зпитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй -

ВИРIШИЛИ:



ceciT Старосамбiрськоi районноТ ради

2,2, Контроль за виконаншIм рiшенrrя покJIасти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацiТ Пугry Р.Р.

СЛУХАЛИ:
3, Щодо вжиття протиепiдемiчних заходiв реаryваIIня на поширеннявипадкiв гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоi коропавiрусом2019-пСоV.

ВИСТУПИЛИ:
Старосамбiрського мiжрайонного

З УкраiЪи>.
ор КНП СРР <Старосамбiрська центрitльна

3, ВепцИк Б,Р, начitльнИк Старосамбiрського районного угIравлiння ГуЩержпродспоживслужби у Львiвськiй областi. 
J

за результатами розгляду питанIш порядку денного засiдання районноi koMicii зпитань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:
лiкаря-епiдемiолога Старосамбiрського

управлiння ГУ Щержпродспоживслужби у Льв
3,2, Затвер дvIти План протиепiдемiчних заходiв щодо запобiганIш поширенню

ричиненоi KopoHaBipycoM 2019-пСЬч уком 1.

KoMicii покJIасти на Старосамбiрський
ь ЩУ (ЛОJII] МОЗ УкраiЪи> (БреЪецька

трчrльна районна лiкарня> (I.Медвiдь),
Щержпродспоживсrцzжби у Львiвськiй

СЛУХАЛИ:
4. Про готовнiсть сил цивiльного захисту^району до пропуску льодоходу,повенi та дощових паводкiв ца рiчках ра ioHy уiizороцi.
ВисТУПИЛИз
1. Костюк B.I. - начальник

господарства.
дiльницi Лъ3 Самбiрського управлiння водного

2, ЛОШТИН LБ, - НаЧаЛЬНИК Старосамбiрського районного вiддiлу головного
управлiнrrя Щержавноi служби Украiъи i 

"uд."rъайних сrrгуацiй у Львiвськiй областi.



3. ЯвОрСький A.I. - начальник вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та взаемодii з правоохор онними органами р айдержадмiнiстрацii.

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

ВИРIШИЛИ:
4.1. ЗатверДиТИ План реа2ування opzaHiB управлiння mа сuл цuвiльноzо зсlхuсmу

раЙону tцоdо пidzоmовкu mа пропуску льоdохоdу, повенi mа dоu4овuх павоdкiв на piKax
району у 2020 роцi, згiдно з додатком 2.

4.2. КеРiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацi'i мiським,
селищним, сiльським головам, керiвникам районних спецiалiзованих служб ЩЗ,
пiдприемств, установ та органiзацiй району ycix форм власностi та
господарювання прийняти до виконання План pearyBaнHrl органiв управлiння та сил
цивiльногО захистУ району щодо пiдготовки та пропуску льодоходу, повенi та
дощових паводкiв на piKax району у 2020 роцi.

4.3. Мiським, селищним, сiльським головам:
4.3.1. Постiйно проводити роз'ясrшовальну роботу серед населенIuI щодо дiй в

умоваХ паводкУ (повенi), необхiднОстi проведеншI бiологiчного укрiпленtUI берегiв
piK, cTpyMKiB, недогryщешuI засмiчення русел i берегiв .

4.3.2. Акгивiзувати роз'яснювutльну робоry серед населеншI щодо необхiдностi
страхування будiвель, майна, тощо. Залучати cTpaxoBi компанii для укJIаденшI угод
про cTpaxyBaHIUI.

4.3.3. При виникненнi та проходженнi паводку органiзувати цiлодобове
черryваншI в радах, проводити збiр iнформацii та iT передачу в райдержадмiнiстрацiю
щодо розвитку паводковоТ обстановки.

4.3.4. Посилити контроль та нагляд за дотриманIUIм нормативно-правових aKTiB
стосовно водойм та ix водоохоронних смуг.

4.3.5. У разi отриманшI штормового поперодження про ускJIадненн;I повеневоТ
(паводковоi) ситуацiТ, негайно доводити його змiст до населенIUI з метою свосчасного
вжиття вiдповiдних заходiв.

4.3.6. ВишукатИ можливiсть виготовити масовим тиражем пам'ятку щодо дiй в
умовах наближення повенi (паводку) та розповсюдити if серед населеннrI, яке
пр ожив ае у пр огнозов аних зонах з атопленнrI (пiдгоплення).

4.з.7. В населених пунктах, якi попадають у зону прогнозованого затопленшI
(пiдгоплення), створити аварiйнi бригади iз мiсцевого населеннrI та працiвникiв
об'ектiв (суб'ектiв господарювання) розташованих на Тх територiях для виконання
запобiжних та аварiйних протипаводкових робiт, евакуацii' людей i майна.
IнформацiЮ прО ix чисельнiсть, скJIад та укомплектованiсть мати в сiльськiй,
оелищнiй радах i надати у Старосамбiрський рВ гу дснС УкраiЪи у Львiвськiй
областi та Самбiрське управлiнтrя водного господарства.

4.3.8. Органiзувати розчистку та пiдтримання в нzLлежному cTaHi в межах
населених пунктiв придорожнiх кюветiв, пiдмостових oTBopiB, водопропускних труб.

4.3.9. Вжити заходiв щодо безпечноТ експлуатацii cTaBKiB та iнших -ryr"r*споруд комунЕtпьноi та приватноi власностi в населених пунктах i поблизу них,
своечасного конц)ольованого пониженшI рiвня води у них до безпечних вiдмiток.

4.3.10. При вiдновленнi та будiвництвi об'сктiв протипаводкового захисту
надавати переваry будiвельним органiзацiям, якi зареестрованi на територii областi i



взаемодiють з обласними органiзацiями i органами виконавчоi влади та мiсцевого
самоврядування.

4.3.11. Уточнити Плани евакуацii населенIш, особливу увагу звернуtи на
проведенШI евакуацii насоленШI iз зоН прогнозоВаногО затоплення (пiдтоплення).

4.3.12. ОператиВно iнфоРмувати Старосамбiрський рв гУ дснС УкраiЪи у
львiвськiй областi про загрозу та розвиток повенi i дощових паводкiв за телефоном
101 або 2з-|0|, т/факс 2\-7з5 та вiддiл з питань оборонноI роботи, цивiльного
захисту та вза€модii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ за телефоном
2l-|69,2|-459, т/факс 2|-195 (в робочий час) та 2|-lЗ7 (у неробочий час, вихiднi та
святковi днi).

4.4. Керiвникам фiлil <<Старосамбiрський райавтодор>> (В.Гривнак), фiлii
<TypKiBcbKa ЩЕщ> (М.Яворський), ЩП <Старосамбiрське ЛМг> (ю.Мрочко),
лвдС 1-К дП <<Прикарпатзахiдтранс (Р.Котик), Старосамбiрськiй дiльницi
Самбiрського вiддiлення IIАТ <<Львiвгаз>> (А.Хомич) бути в готовностi до
видiлення iнженерноТ технiки (бульдозери, автокрани, екскаватори) для виконання
невiдкладних аварiйно-вiдновлювапьних робiт по лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайних
сиryацiй на територii району. Забезпечlтги готовнiсть технiки та особового скJIаду до
роботи в межах 8 годин. Щоставку технiки до мiсць tIроведення аварiйних робiт
забезпечують керiвники органiзацiй.

4.5. Мiським, селищним, сiльським головам спiльно iз фiлiею
<<Старосамбiрський райавтодор>> (В.Гривнак) та Туркiвською дЕд(М.Яворський) до 1 березня 2020 року провести обстежентrя водопропускних
споруд пiд автодорогами в населених пунктах, органiзувати роботи щьдо ik
розчистки, вiдновити кювети.

4-6. Старосамбiрському рв гу дснс Украiни у Львiвськiй областi
(I.Лоштин):

4.6.t. Утримувати у постiйнiй готовностi для проведення невiдкладних аварiйно-
рятувальних робiт, вiдповiдно до компетенцiТ, особовий скJIад та пожежно-рятувzUIьЕу
i спецiальну TexHiKy.

4.6.2- Органiзувати оперативне зitлучення сил та засобiв дJUI виконаннrI
невiдкладних першочергових аварiйно-рятувttпьних робiт у зонах прогнозованого
затопленIш на територiТ району.

4.7. ВЦдiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та вза€модii з
правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (А.Яворський):

4.7.1. У загрозливий перiод та пiд час прогryску льодоходу, повенi та дощових
паводкiв налагодити дiсвий монiторинг ситуацii, у разi необхiдностi вживати заходiв
щодо зzrлученшI необхiдних сил та засобiв вiд районних, обласних спецiа-пiзованих
служб Щз, пiдприсмств, установ та органiзацiй району, областi до виконаншI завдань з
lrопередження i лiквiдацiТ наслiдкiв льодоходу, повенi та паводкiв.

4.7.2. Органiзовувати контроль за виконанням наказiв керiвника
старосамбiрськоi районноi ланки територiальноi пiдсистеми едс Щз Львiвськоi
областi щодо використаншI та розподiлу фондiв районного резерву матерiально-
технiчних pecypciB при проведеннi робiт з лiквiдацii наслiдкiв льодоходу, .rb".Hi та
паводкiв, наданшI допомоги постраждzlлому населенню.

4.7.з. Органiзовувати збiр, узагальненIUI та, за необхiдностi, пiдрахунок завданих
стихiею господарському комплексу i населенню району збиткiв ia пiдготовку, за
наявностi пiдстав, вiдповiдНих обгруНтовуючих матерiалiв i розпорядчих документiв



4ля ik вiдшкодуваннrl за рахунок коrrrгiв резервних фондiв обласного та державного
бюджетiв.

4,8, Вiддiлу економiки, iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля
райдержадмiнiстрацii (М.Масляк) :

4,8,1,Активiзувати робоry щодо страхування сiльгоспвиробникiв вiд можJIивих
збиткiВ внаслiдоК шкiдливОТ дii воД. Вирiшити питанюI щодо створення резервунасiнневОго фондУ на випадОк необхiД"о.ri пересiвУ затопленИх сiльгоспугiдь.

4,8,2. Рекомендувати керiвникам сiльськогосподарських пiдприемств укладати
угоди по страхуванню посiвiв вiд можливих збиткiв внаслiдок стихiйного лиха iз
фiлiею Львiвськоi дирекцii нАск <оранта>, яка мае дозвiльнi документи для цьоговиду страховоТ дiяльностi.

4,9, Старосамбiрському вiддiленню полiцil Самбiрського вiддiлу полiцii ГУнацiональноi полiцii Украihи у Львiвськiй областi (с.зъхарчик):
4,9,|, Забезпечити охорону |ромадського .,орядку у зонах можливого

затопленнJI, оперативно вирiшувати rrитання щодо супроводу i охорони на маршi та в
районах виконання завдань команд пiдривникi", irri.".рноТ та iншоi спецiальноТ
технiки, колон з ryманiтарною допомогою.

4,9,2, Забезпечити безперешкодний lrропуск великоваговоi (великогабаритноi)
технiки до мiсць виконання завдань, вiдповiдно до звернень Старосамбiрського РВгУ дснС Украiни у Львiвськiй областi i вiддiлу .^ .r"rurr" ЬОороrr"оi роботи,цивiльного захисту та взасмодiТ з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТта розроблених планiв, надавати допомогу виконкомам MicT, селищ, сiл щодовиявлення |ромадян, якi самовiльно вивозять гравiй з русел piK району.4.10. Фiлii <Старосамбiрський райавтодор> @.гр"""й1, qirrii <<TypKiBcbKa
ДЕД> (М.Яворський):

4.10.1. Що 1 березня 2020 року вiдновити
номенкJIатури для забезпечення безаварiйноТ
штучних споруд на них.

аварiйний запас матерiа_шiв вiдповiдноi
експлуатацii автомобiльних дорiг та

4.|0.2. Уточнrги та погодити iз С
Львiвськiй областi, вiддiлом з питань
взаемодii з правоохоронн
вiддiленням полiцii Самбiр
Львiвськiй областi порядок
на автодорогах районУ пiд час пропуску BeclrrlHoi повенi та проходженIUI дощовихпаводкiв.

4,10,3, ОПеРаТИВНО iНформувати районну комiсiю з питань тЕБ i нс черезвiддiл з питань оЪоро""оi роЪй цивiлiного .u*".ry та вза€модiТ з правоохоронними
органами райдержадмiнiстрацii про стан автомобiльних дорiг та йостiв в районахрозвитку повенi, льодоходу та дощових паводкiв.

4,11, Самбiрському управлiцню водЕого господарства (С.Фур):
4,11,1, .ЩомоггисЯ безаварiйцоТ експлуатацiТ вiдомчих " .u*".*rr* дамб,гiдротехнiчних споруд, стабiльного функцiо*у"u"rr" насосних станцiй, оперативного

pearyBaнHrl на надзвичайнi ситуацiТ.
4.1,1.2. Провес

до 1 березня 2020
львiвськiй областi
взаемодii з правоохоронними органами ра



4,11.3. До 1 березня 2020 року поновити аварiйний запас матерiалiв згiдно з
нормативними ро3рахунками, про що надати iнформацiю в Старосамбiрський Рв Гу
дснС Украihи у Львiвськiй областi та вiддiл з пиiань обороннЪТ роботи, цивiльного
захисту та взаемолii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii.

4,1|.4. Що 1 березня 2020 року створити необхiднi iu.ru." мiшкiв для уцрiпленIUI
дамб i зосередити Тх в найбiльш небезпечних населених гЦ/нктах району. iо.рu*у"о*
подати в Старосамбiрський рв гу дснс Украiни у Львiвськiй областi та Ъiддiл з
питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасмодiт з правоохоронними
органами райдержадмiнiстрацiТ.

4.11.5. Забезпечити виконанIUI планових та невiдкладних протипаводкових робiтпри загрозi та розвитку паводку (повенi), залучення для цього пiдпорядкованих сил та
засобiв, пiдприемств, установ, органiзацiй iнших MiHicTepcTB та вiдомств, приватних
пiдприемств, комунitльних служб та мiсцевого населеншI.

4,t1,6, ПрИ вiдновленнi i будiвництвi об'ектiв протипаводкового захисту
надавати переваry булiвельним органiзацiям, якi зареестрованi на територii областii
взаемодiють з обласними ганiзацiями i органами виконавчоi влади та мiсцевого
самоврядуваннrI.

4,||,7. Провести роботи щодо звiльненrrя вiд криги, нанесених водою дерев таiНШИХ cToPoHHix ПРеДМеТiВ Вiдомчих гiдротехнiчних споруд на водних об,ектах
району.

4.11.8. Спiльно з сiльськими, селищними, мiськими
регламенти дозованого пониженrrя piBHiB води у рiчках,
водоймах на час проходженшI повенi та паводкiв.

радами району розробити
ставках та iнших штyчних

4.1\.9. Оперативно iнформувати районну комiсiю
вiддiл з питань оборонноi роботи, цивiлiного .u*".ry ,u 

"ОР таросамбiрський РВ ГУоб обстановку.
4,12, Страховим компанiям активiзувати роботу щодо cTpaxyBaHIUI населеншI

та об'ектiв господарюваншI, придiливши особливу увагу сiльськй жителям. Вживати
свосчасних заходiв, щодо вiдшкодуванIuI збиткiв потергliлим вiд паводкiв i повенiвiдповiдно до страхових зобов'язань.

4.13. Районному радiомовленцю - газетi <<Ваш голос Прикарпаття>>(LMaKap) оперативно висвiтлювати питаншI щодо виникненшI надзвичайних
ситуацiй, заходи, що здiйснюються в цих умовах, для захисту населеншI та
забезпеченrrя його житгедiяльностi.

4,14, У зв'язку iз таненням cHiry та проходженням льодоходу на piKax району таз метою тових cTBopiB, водопрогryскних труб,придорожнi безпечного проходженшI тilпих ВоД,льодоходу' запобiгти виникненню надзвичайних
сиryацiй рекомендувати головi райдержадмiнiстрацii поповнити районний резервматерiально-технiчних pecypciB пально-мастильними матерiалами на суму 50,0 тис
црн.

4,15, Загальне керiвницТво та координацiю зусиль з виконання Плану реаеуванняopzaHiB управлiння mа cltJx цuвiльноzо захuсmу району tцоdо пidzоmовкu mа пропуску
льоdохоdу, повенi mа dоtцовuх павоdкiв на pt** району у 2020 роцi rlокласти на
районнУ комiсiЮ з питанЬ тЕБ i НС, а оперативне керiвнЙц."о - 

"u'Сruро.амбiрськийрв гУ дснС УкраiЪИ у Львiвськiй обласЪi (I.лоштин) та вiддiл з питань оборонно1



роботи, цивiльного захисту та взаемодii з
райдержадмiнiстрацiТ (А.Яворський).

правоохоронними органами

4,1б. Про хiд виконання рiшення iнформувати голову районноТ KoMicii з питаньтЕБ i НС через вiддiл з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з
правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (А.Яворський) у визначенi щодо
цього термiни (де термiни не визначенi - до 1 березня 2020 року).

4,17. Контроль за виконаншIм рiшення KoMiciT . дur,Ъ.о-.r"ru"r." покJIасти на
першого заступника голови райдержадмiнiстрацii Пупу Р.Р.

СЛУХАЛИ:
5. Про стан боездатностi iснуючих мiсцевих пожежних команд району та

шляхи покращецня несення служби.

ВиСТУПИЛИz
1, Лоштин I.Б. - начальник Старосамбiрського районного вiддiлу Головного

управлiнrrя Щержавноi служби Украiъи. ,ruд."йайних сиryацiй у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питанIUI порядку денного засiдання районноТ KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:

нов иняк), Мiженецькому (В.Брицький),

сiль @.Антошко), Стрiлкiвському @.Чегес)
елищному головi В.Смолiнському:

мiсцевих пожежних команд до дiй за
призначенням, провести технiчнi огляди автомобiлiв мiсцевих пожежних команд.

5,1,2, Вирiшити питаншI щодо видiленrrя коштiв на проведення ремонтних робiтавтомобiльноi та спецiальноi технiки, забезпеченшI пzlпьно-мастильними матерiалами
мiсцевих пожежних команд, придбання бойового одяry i спорядженшI та проведешUI
страхувантrя i навчання особового скJIаду.

5,1,3, Вжити заходiв щодо дотриманшI вимог Правил безпеки працi особовим
скJIадом мiсцевих пожежних команд у мiсцях постiйнЪТ дислокацiТ та при виконаннi
завдань за призначенням.

5,1,4, ЗдiйсrrюватИ особистиЙ конц)олЬ за роботою керiвникiв мiсцевихпожежних команд щодо веденIи ними оперативно-службовоТ документацii,пiдготовкИ працiвникiв, утримашUI в нttпежному cTaHi пожежноi технiки таслужбових примiщень та особисто контролювати заправленIUI пожежних автомобiлiв
rritльно-мастильними матерiалами.

5.2. СтаРО Украiни у Львiвськiй областi(I.лоштип),27 iвсьЙiй областi (В.Сеник):
5.2.|. Що HeceHmI служби та боеготовностi

МiСЦеВИХ ПОЖеЖНИХ КОМаНД СТаросамбiрського району та за результатами перевiрокiнформувати голову райдержадмiнiстрацii та'сiльських .ьль, на балансi яких
знаходяться МПК.

5.2.2. Нада_вати практичну допомоry працiвникам мпК щодо веденшI
вiдповiдноi службовоi документацii, яка повинrru i"u*одитися в пожежних депо мIIк.
утриманIuI пожежноi технiки та вiдповiдного обладнання.



5.3. Контроль за виконаншIм рiшення KoMiciT з даного питання покJIасти на
Старосамбiрський рв гу дснс УкраiЪи у Львiвськiй областi (I.Лоштин) та 27 щрч
ГУ ДСНС Украiни у Львiвськiй областi (В.Сеник).

СЛУХАЛИ:
б. Про видiлення пальноrо 27 дпрч гу дснс Украiъи у Львiвськiй областi

на гасiння пожеж в районi.

ВисТУПИЛИ:.
1. ЛоштиН I.Б. начальник Старосамбiрського рВ гУ дснС УкраiЪи у

львiвськiй областi.

за результатами розгJuIду питаннrI порядку денного засiдання районноi koMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:
б.1. Iнформацiю начальника Старосамбiрського рв гу дснс Украiъи уЛьвiвськiй областi Лоrrrгина I.Б. щодо кiлькостi пожеж В районi .дu ,rulurro Ъ

районного резерву матерiально-технiчних pecypciB паливо-мастильних MaTepiarriB для
гасiнrrя пожеж, взяти до вiдома.

6.2. У зв'язку з низьким матерiально-технiчним забезпеченням 27 дIIрч гу
дснС УкраiЪи у Львiвськiй областi рекомендувати головi райдержадмiнiстрацii
видiлити з районного резерву матерiально-технiчних pecypciB 27 дурч гу д^снс
УкраiЪИ у ЛьвiвсЬкiй облаСтi дизпалИво в кiльКостi 250 (двiстi п'ятдесят) лiтрiв.

б.3. Контроль за виконаннrIм рiшення KoMicii з даного питання покJIасти на
першого заступника голови райдержадмiнiстрацiТ Пупу Р.Р.

Перший заступник голови районноi
KoMicii з питаць ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiнiстрацiI

Вiдповiдальний секретар

р. пупА

в. дмитрук


