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
Голова районної державної
адміністрації
О.А. Дідович
“____” січня

2016 р.

ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії
« 11 » січня 2016 р.

Головував –

м. Свалява

перший заступник голови державної адміністрації,
перший заступник голови комісії Русин В.П.

Присутні – Токарський І.І., Раточка І.Ю., Бубняк Л.М., Івашкович В.В.,
Сабов М.П., Островка І.В., Черненко С.І.
Запрошені – Тарасов А.В., Сай І.І., Лавкай М.С.
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 2016 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 2016 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 2016 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
2016 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 2016 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 2016 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 2006-2016
роки на об'єктах, передбачених планом на 2016 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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6.4.
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 проходження опалювального сезону.
(Івашкович В.В., Сабов М.П., Островка І.В. )
Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного, взяти до уваги.
2. . Виконкомам місцевої та сільських рад сектору інфраструктури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Свалявському
ВР ТОВ „Закарпатгаззбут”:
2.1. Забезпечити безперебійне теплопостачання споживачам відповідних
населених пунктів.
2.2. Відкоригувати (розробити) плани взаємодії з підприємствами,
установами, організаціями району, які мають автономні джерела енергоживлення
для їх використання у випадку припинення енергоживлення об’єктів
життєзабезпечення (котелень, водозаборів, насосно-фільтрувальних станцій,
каналізаційно-насосних станцій, каналізаційних очисних споруд тощо).
3. Свалявському ВР ТОВ „Закарпатгаззбут”:
3.1. Забезпечити надійне газопостачання споживачів області упродовж
усього опалювального періоду, особливу увагу звернути на об’єкти
теплопостачання, що обігрівають житловий фонд та заклади бюджетної сфери.
3.2. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення відповідних параметрів
тиску газу, що подається споживачам області.
3.3. Забезпечити належне оснащення та постійну готовність власних
аварійних бригад до виїзду на місце аварії та їх оперативну ліквідацію.
4. Відділу освіти і науки райдержадміністрації:
4.1. Організувати постійний контроль за станом функціонування
підвідомчих установ в зимовий період 2016 року, своєчасним поповненням
запасів твердого палива.
5. Районній санітарно-епідеміологічній станції:
5.1. Забезпечити контроль за дотриманням відповідного температурного
режиму в освітніх та дошкільних закладах району.
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6. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання
покласти на сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації (Івашкович В.В.).
ІІІ. Про стан підготовки до зимового утримання доріг району та
забезпечення безпеки дорожнього руху в зимовий період 2016 року
(Бубняк Л.Ф. Івашкович В.В.)
Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного, взяти до уваги.
2. Філії «Свалявський райавтодор»:
2.1. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення належного утримання
доріг в зимовий період, в першу чергу на аварійно-небезпечних ділянках.
2.2. Забезпечити готовність машин і механізмів, задіяних для зимового
утримання доріг, а також необхідну кількість пально-мастильних та
протиожеледних матеріалів.
2.3. Організувати цілодобову готовність для роботи в складних зимових
умовах, забезпечити безперебійний та безпечний проїзд транспортних засобів на
дорогах загального користування.
2.4. Забезпечити облаштування доріг необхідними дорожніми знаками, в
тому числі показчиками кілометражу, знаками сервісу та інформаційновказівними.
3. Філії «Свалявський райавтодор» спільно з виконкомами міської та
сільських рад:
3.1. Забезпечити належне утримання транспортних огороджень. Особливу
увагу звернути на огородження в гірській місцевості вздовж обривів, річок і
ущелин.
3.2. Вирішити питання щодо зрізання небезпечних дерев, віддаль яких до
краю проїзної частини не відповідає встановленим нормативам.
3.3. Продовжити заходи щодо заміни пошкоджених дорожніх знаків.
3.4. З метою профілактики аварійності, вжити заходи щодо приведення
рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах району у відповідність до
нормативних вимог.
3.5. Розробити та узгодити з Державтоінспекцією спеціальні режими
зимового паркування на вулично-дорожній мережі населених пунктів району.
3.5. Вирішити питання щодо порядку евакуації транспортних засобів, які
створюють перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.
3.6. Забезпечити укладення договорів на проведення очистки доріг від снігу
та боротьби з ожеледицею на дорогах місцевого значення.
3.7. Забезпечити ліквідацію ямковості на дорогах місцевого значення.
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4. Контроль за виконанням рішення з цього питання покласти на
філію «Свалявський райавтодор».
ІV. Про стан епідемічної ситуації щодо грипу та ГРВІ на території
району
та
заходів
запобігання
можливого
ускладнення
грипу в зимово-весняний період 2016 року.
(Черненко С.І.)
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення інформації, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого щодо стану епідситуації з грипу та ГРВІ на
території району та заходів запобігання можливого ускладнення грипу в зимововесняний період 2016 року, взяти до уваги.
2. Відмітити, що „Комплексний план профілактичних, протиепідемічних
заходів з грипу та ГРВІ та заходів запобігання можливого ускладнення грипу в
сезон 2015-2016 років” затверджений районною надзвичайною протиепідемічною
комісією.
3. Районній санітарно-епідеміологічній станції:
3.1. Довести „Комплексний план профілактичних, протиепідемічних заходів
з грипу та ГРВІ та заходів запобігання можливого ускладнення грипу в сезон
2015-2016 років” до відповідальних виконавців. Сприяти їх виконанню у повному
обсязі.
4. Контроль за станом виконання „Комплексного плану профілактичних,
протиепідемічних заходів з грипу та ГРВІ та заходів запобігання можливого
ускладнення грипу в сезон 2015-2016 років” покласти на райсанепідемстанцію
(Черненко С.І.).
V. Про перелік потенційно-небезпечних об’єктів, перелік небезпечних
ділянок, територій, інженерних споруд та класифікатор хімічно-небезпечних
об’єктів (Токарський І.І. Сай 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. РКП ВВ:
2.1. Вжити заходів, щодо встановлення системи раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення на хімічнонебезпечному об’єкті (склад хлору).
3. Райвідділу управління ДСНС України в Закарпатській області:
3.1. 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 2016 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.

VІ. Про стан захисту населення і території району від надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення техногенної та
пожежної безпеки на території району (Токарський І.І.).
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного, взяти до уваги.
2.Взяти до відома, лист Свалявського районного відділу Управління ДСНС
України в Закарпатській області.
1. Вжити заходи, щодо виділення коштів та створення місцевої пожежної
частини в с. Керецьки.

Перший заступник голови райдержадміністрації,
перший заступник голови комісії
Секретар комісії

В.П. Русин
О.В. Бака

