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
“27” квітня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3
засідання комісії
« 27 » квітня 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.
Чкрненко С.І., Чонка Ю.Ю.
Запрошені – Тарасов А.В., Сай І.І.
Порядок денний:
І. Про підготовку до купального сезону та забезпечення безпеки на
водних об’єктах району (Токарський І.І., Раточка І.Ю., Бака О.В.)
Відмітити, що за інформацією виконкомів місцевих рад у районі не
відводились земельні ділянки для організованого відпочинку населення на водних
об’єктах. Водні об’єкти району не пристосовані для купання та масового
відпочинку населення.
1.Виконкомам місцевих рад щороку :
спільно з районним відділом У ДСНС в Закарпатській області до початку
купального сезону визначити зони масового відпочинку і рибної ловлі, проводити
їх обстеження, очищення від сторонніх предметів та здійснення належного обліку
спільно з райвідділом УМВС України в Закарпатській області вирішити
питання організації патрулювання уздовж берегів з метою недопущення купання
людей в заборонених місцях;
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2. У разі визначення одних об’єктів або місць масового відпочинку на воді
забезпечити їх сезонними рятувальними постами та проводити роз’яснювальну
роботу серед населення про порядок поводження на водних об’єктах під час
купання.
3. З метою попередження загибелі чи травмування купальників довести до
населення району основні правила поведінки на воді через районну газету «Вісті
Свалявщини» (С. Фізер).
3. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
районний відділ УДСНС в Закарпатській області (І.І. Токарський).
Термін: протягом купального
сезону 2015 року
ІІ. Про організацію заходів, щодо профілактики отруєнь населення
неїстівними грибами (Черненко С.І., Чонка Ю.О.).
Заслухавши інформацію доповідачів з даного питання, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з даного питання взяти довідома.
2. Затвердити „План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед
населення району на 2015 рік” (додається).
3. Свалявському міжрайонному управлінню головного управління
Держсанепідемслужби Закарпатської області:
3.1. Довести „План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед
населення району на 2015 рік” до відповідних виконавців плану.
4. Виконкомам місцевих рад, районним установам і організаціям:
4.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених у „Плані заходів щодо
профілактики отруєнь грибами серед населення району на 2015 рік” у встановлені
терміни.
5. Контроль за станом виконання „Плану заходів щодо профілактики отруєнь
грибами серед населення району на 2015 рік” покласти на міжрайонне управління
головного управління Держсанепідемслужби Закарпатської області (Черненко
С.І.) та управління ветеринарної медицини (Чонка Ю.О.) про стан виконання
цього рішення до 30 червня та до 30 жовтня 2015 року.
ІІІ. Про організацію заходів з очищення зливових каналізаційних та
дренажних систем населених пунктів, водовідвідних та меліоративних
каналів, русел малих річок для забезпечення водовідведення (Сай І.І.,
Раточка І.Ю.).
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Заслухавши
інформацію
обговорення, комісія вирішила:

з даного

питання,

з

урахуванням

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до відома.
2. Виконкомам місцевих рад:
2.1. Забезпечити проведення заходів щодо очистки кюветів, придорожніх
канав, містків, водопропускних труб, інших об’єктів систем водовідведення та
забезпечити їх готовність до пропуску паводкових вод.
Термін: квітень - травень 2015 року
3. Районному комунальному підприємству
водовідведення, виконкомам місцевих рад:

водопостачання

та

3.1. Регулярно здійснювати заходи щодо забезпечення проведення робіт з
розчищення та утримання в належному стані зливової (господарсько-побутової)
каналізації в межах населених пунктів.
Термін: постійно
4. Свалявській дільниці гірських річок Мукачівського міжрайонного
управління водного господарства спільно з виконкомами місцевих рад:
4.1 Продовжити у поточному році роботу по реалізації заходів
„Регіональної програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р.
Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки” щодо виконання робіт із очистки
меліоративних каналів та потічків, виконання яких утворює сприятливі умови
безаварійного пропуску паводків.
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
Свалявську дільницю гірських річок Мукачівського міжрайонного управління
водного господарства ( Раточка І.Ю.) та сектор інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації (Івашкович І.І.).
ІV. Про План заходів по забезпеченню санітарно–епідемічного
благополуччя населення в районі у весняно – літній період 2015 року
(Черненко С.І.).
Розглянувши план заходів по забезпеченню санітарно–епідемічного
благополуччя населення в районі у весняно – літній період 2015 року, заслухавши
інформацію доповідача з даного питання, з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Затвердити «План заходів по забезпеченню санітарно–епідемічного
благополуччя населення в Свалявському районі у весняно – літній період 2015
року» (додається).
2. Свалявському міжрайонному управлінню головного управління
Держсанепідемслужби Закарпатської області:
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2.1 Довести «План заходів по забезпеченню санітарно–епідемічного
благополуччя населення в районі у весняно – літній період 2015 року» до
відповідальних виконавців. Сприяти їм у виконанні даного плану в повному
обсязі.
3. Контроль за виконанням «Плану заходів по забезпеченню санітарно–
епідемічного благополуччя населення в Свалявському районі у весняно – літній
період 2015 року» покласти на Свалявське міжрайонне управління головного
управління Держсанепідемслужби Закарпатської області (Черненко С.І.).

Перший заступник голови державної
адміністрації, голова комісії

Секретар комісії

Я.І. Попик

О.В. Бака

