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ПРОТОКОЛ №5
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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.
Черненко С.І., Прожегач Р. В. Чонка Ю.О.
Запрошені – Тарасов А.В., Сай І.І., Дуфінець О.О, Саїд Л.Ф.
Порядок денний:
І. Про стан забезпечення санітарно-епідемічного
населення у весняно-літній період 2015 року
(Черненко С.І.)

благополуччя

За підсумками 2014 року загальна епідемічна ситуація в районі залишалась
стабільною та керованою з практичної більшості небезпечних та особливо
небезпечних інфекційних захворювань. Спалахів, групових захворювань та
харчових отруєнь, пов’язаних з об’єктами державного санітарно–
епідеміологічного нагляду не зареєстровано. Співпраця Свалявського
міжрайонного управління головного управління Держсанепідслужби області із
органами влади, місцевого самоврядування та закладами охорони здоров'я
дозволила попередити виникнення спалахів та групових захворювань, пов’язаних
із об’єктами держсанепіднагляду та у побуті. Для належної організації медико –
профілактичних та протиепідемічних заходів проводилась оцінка можливих
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ризиків
та
прогнозування епідеміологічної ситуації, приймались
відповідні організаційно – розпорядчі рішення та контроль за їх виконанням.
Найбільший вплив на здоров’я населення області мали ГРВІ та інші
інфекційні хвороби дихальних шляхів, вірусний гепатит А, гострі кишкові
захворювання, туберкульоз.
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги.
2. Затвердити „План заходів із забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення району у весняно-літній період 2015 року” (додається).
3. Свалявському міжрайонному управлінню головного управління
Держсанепідслужби області :
3.1. Довести „План заходів із забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення району у весняно-літній період 2015 року” до
відповідальних виконавців плану.
Термін: невідкладно
4. Виконкомам міської та сільських рад установам і організаціям,
відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації:
4.1. Забезпечити у встановлені терміни виконання заходів, передбачених
затвердженим Планом заходів із забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення району у весняно-літній період 2015 року.
Термін: у визначені планом терміни
6. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
Свалявське міжрайонне управління головного управління Держсанепідслужби
області
(Черненко С.І.).
ІІ. Про організацію заходів щодо профілактики отруєнь населення
неїстівними грибами
(Чонка Ю.О.)
Кількість випадків отруєнь грибами впродовж останніх 5 років в районі
коливається в межах від 1 до 5 людей на рік. Число їх пов'язане, в першу чергу, з
погодними умовами, сприятливими або несприятливими для зростання грибів:
чим їх менше, тим нижчий показник отруєнь. Однак, у 2012-2013 роках,
незважаючи на високу «урожайність» грибів, зафіксовано найменшу кількість
отруєнь за останні 5 років. У 2014 році кількість випадків та потерпілих
збільшилась: 3 випадків та 7 потерпілих. Кількість потерпілих осіб коливається в
межах від 3 у 2012 році до 7 – у 2010 році. Аналіз випадків отруєнь дикорослими
грибами в районі з року в рік свідчить, що останні зумовлені вживанням
пластинчастих отруйних грибів, які помилково сприймалися за такі їстівні гриби,
як печериці, сироїжки, опеньки, парасольки.
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги.
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2. Затвердити „План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед
населення Свалявського району на 2015 рік” (додається).
3. Виконкомам міської та сільських рад, районним установам і
організаціям, відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації:
3.1. Забезпечити у встановлені терміни виконання заходів, передбачених
затвердженим Планом заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед
населення Свалявського району на 2015 рік.
Термін: у визначені планом терміни
4. Виконкомам міської та сільських рад:
4.1. Розглянути зазначене питання на засіданнях місцевих комісій з питань
ТЕБ та НС та затвердити відповідні плани.
Термін: червень 2015 року
5. Виконкомам міської та сільських рад:
5.1. Забезпечити розгляд виявлених порушень щодо реалізації харчових
продуктів, у т.ч. грибів, на засіданнях місцевих комісій.
5.2. Вжити заходів щодо припинення видачі дозволів на право торгівлі на
узбіччях вздовж автодоріг та в інших непристосованих для торгівлі місцях.
Термін: червень-жовтень 2015 року
6. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання та за станом
виконання „Плану заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед
населення Свалявського району на 2015 рік” покласти на Свалявське
міжрайонне управління головного управління Держсанепідслужби області
(Черненко С.І.). та відділ охорони здоров'я райдержадміністрації (Габрон
А.В.).
ІV. Про стан протипожежного водопостачання на території району
(Мішко В.В..)
Розглянувши лист дев’ятої державної пожежно-рятувальної частини від
28.05.201. 5 р № 637, з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з даного питання взяти до уваги.
2.
Виконкому
міської
ради, районному
підприємству водопостачання та водовідведення:

комунальному

a.
З метою поліпшення
технічного стану міських мереж
протипожежного водопостачання забезпечити встановлення на безводних
ділянках пожежних гідрантів.
Термін: постійно
2.2. За відсутності, у місцях розташування гідрантів встановити покажчики,
кришки та люки.
Термін: терміново
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2.3
Заборонити
демонтування гідрантів
без
дозволу
органів
державного пожежного нагляду з метою поліпшення технічного стану міських
зовнішніх мереж протипожежного водопостачання.
3. Районному відділу управління ДСНС в Закарпатській області
спільно з виконкомами міської та сільських рад:
3.1. Здійснити спільно з керівниками об’єктів заходи з проведення ремонтів
несправних пожежних гідрантів, пожежних водойм та водонапірних веж на
об’єктах що знаходяться на території підпорядкованої адміністративнотериторіальної одиниці.
Термін: постійно
3.2. Вирішити питання щодо ремонту пожежних водоймищ, облаштування в
населених пунктах району будівництва пірсів (під’їздів) до природних
вододжерел для забору води пожежо-рятувальними автомобілями.
Термін: терміново
3. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
районний відділ управління ДСНС в Закарпатській області (Токарський
І.І.) та сектор інфраструктури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації (Івашкович І.І.).
V.

Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2015
році.

1.Затвердити заходи щодо організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей у 2015 році додаються.
2. Виконкомам місцевих рад спільно з райвідділом УМВС України в
Закарпатській області забезпечити громадський порядок в місцях відпочинку і
оздоровлення дітей
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих
рад забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати сектор
молоді та спорту райдержадміністрації: про стан підготовки до літньої оздоровчої
кампанії та про підсумки літньої оздоровчої кампанії
4. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
сектор молоді та спорту райдержадміністрації.
Перший заступник голови державної
адміністрації, голова комісії

Секретар комісії

Я.І. Попик

О.В. Бака

