СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
89300, м. Свалява, пл. Головна,1, тел.2-11-62, 2-12-58, 2-12-98 факс

ЗАТВЕРДЖУЮ
Тимчасово виконуючий обов’язки
голови районної державної
адміністрації
І.І. Микульця
“_15_” січня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії
«

» січня 2015 р.

Головував –

м. Свалява

перший заступник голови державної адміністрації,
голова комісії Попик Я.І.

Присутні – Токарський І.І., Раточка І.Ю., Бубняк Л.М., Івашкович В.В.
Запрошені – Тарасов А.В., Гештень О.Л.
Порядок денний:
І. Про готовність до пропуску весняної повені, льодоходу та
паводків. Затвердження Комплексного плану дій із забезпечення
безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків
на території району у 2015 році ( Бака О.В., Раточка І.Ю.,Токарський І.І.).
Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного, взяти до уваги.
2.
Затвердити Комплексний план організаційних і практичних заходів
щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових
паводків на території району у 2015 році (додається).
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3. Виконкомам міської та сільських рад, районним установам та
організаціям, які є виконавцями Комплексного плану:
3.1. Забезпечити виконання Комплексного плану організаційних і
практичних заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені
та дощових паводків на території району у 2015 році у повному обсязі та у
визначені терміни.
4. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту апарату
райдержадміністрації, виконкомам міської та сільських рад:
4.1. Забезпечити створення запасів паливно-мастильних та інших
необхідних матеріалів з метою ліквідації в оперативному порядку наслідків
надзвичайних ситуацій.
4.2. Забезпечити доведення до населення порядок їх дій у разі проходження
на відповідних територіях весняної повені та дощових паводків.
4.3. Провести тренування органів управління і сил щодо дій в умовах
пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у другій половині січня
2015 року.
5. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту апарату
райдержадміністрації, райвідділу У ДСНС України в Закарпатській обл..:
5.1. Забезпечити своєчасне доведення штормових попереджень, інформації
про розвиток ситуації на водних об’єктах до органів місцевого самоврядування з
метою вжиття відповідних запобіжних заходів щодо запобігання та зниження
можливих наслідків подій.
5.2. Забезпечити упродовж 2015 року постійну готовність до дій створених
органами місцевого самоврядування аварійних бригад у населених пунктах, що
залишаються незахищеними і територій, які можуть зазнати підтоплень та
перевірити стан закріпленої за ними відповідної техніки та оснащення.
6. Дільниці гірських річок Мукачівського міжрайонного управління
водного господарства:
6.1. Сформувати перелік населених пунктів і територій, що залишаються
незахищеними і можуть бути підтоплені за станом на 1 січня 2015 року, а також
перелік місць утворення льодових заторів, та надати їх райдержадміністрації .
6.2.
Забезпечити
виконання
заходів
Програми
комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015
роки на об'єктах, передбачених планом на 2015 рік у межах фінансування.
6.3. Забезпечити готовність до дій відомчих аварійних бригад, техніки,
механізмів та автотранспорту, а також утримання аварійного запасу
матеріально-технічних засобів та інструментів відповідно до відомчих норм та
необхідної потреби.
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6..
Постійно
проводити інформування районної комісії з питань
ТЕБ та НС, головного спеціаліста з питань цивільного захисту апарату
райдержадміністрації, райвідділ У ДСНС України в Закарпатській області, про
аварійні ситуації на підпорядкованих об'єктах у період проходження
повеней, льодоходу, паводків та попередження про можливу загрозу льодоходу,
повені і паводків.
7. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
головного спеціаліста з питань цивільного захисту апарату райдержадміністрації
та дільницю гірських річок Мукачівського міжрайонного управління водного
господарства.
ІІ. Про перелік потенційно-небезпечних об’єктів, перелік небезпечних
ділянок, територій, інженерних споруд та класифікатор хімічно-небезпечних
об’єктів (Токарський І.І.)
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного, взяти до уваги.
2. Взяти до відома, що рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС
протокол від 29 грудня 2014 року № 6 Затверджено Переліки:
- потенційно-небезпечних об'єктів Закарпатської області (додається).
- небезпечних ділянок, територій, інженерних споруд Закарпатської області
(додається).
- класифікацію хімічно-небезпечних об'єктів Закарпатської області
(додається).
3. РКП ВВ:
3.1. Вжити заходів, щодо встановлення системи раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення на хімічнонебезпечному об’єкті (склад хлору).
4. Райвідділу управління ДСНС України в Закарпатській області:
4.1. Здійснювати діяльність з питань проведення постійного моніторингу
наявності на території району об’єктів, які можуть бути віднесені до потенційнонебезпечних об’єктів за джерелами небезпеки, що за певних обставин можуть
ініціювати виникнення надзвичайних ситуацій.
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4.2. Під час здійснення службової діяльності та розробки превентивних,
запобіжних та профілактичних заходів враховувати ступінь небезпеки
потенційно-небезпечних об’єктів, що за певних обставин можуть спричинити
виникнення надзвичайних ситуацій.
4.3. Під час проведення наглядової діяльності вживати усіх заходів, у межах
чинного законодавства, щодо проведення ідентифікації, декларування безпеки та
страхування цивільної відповідальності суб’єктами господарської діяльності, у
власності яких є потенційно-небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки.
4.4. Забезпечити постійне виконання заходів щодо проведення
паспортизації,
ідентифікації
і
обов’язкового
страхування
цивільної
відповідальності потенційно-небезпечних об’єктів району, а також наявність
узгоджених та затверджених планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій на них.
4.5. Упродовж 2015 року забезпечити проведення реєстрації у „Державному
реєстрі потенційно-небезпечних об’єктів” усіх потенційно-небезпечних об’єктів,
небезпечних ділянок, територій та інженерних споруд району, які пройшли
ідентифікацію, здійснювати їх систематичний облік. Про проведену роботу
щоквартально інформувати комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.
4.6. Забезпечити подання на розгляд комісії з питань ТЕБ та НС
райдержадміністрації уточненого переліку потенційно-небезпечних об’єктів.
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
райвідділ У ДСНС України в Закарпатській області.

Перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Я.І. Попик

Секретар комісії

О.В. Бака

