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
Виконуючий обов’язки голови
районної державної адміністрації
Я .І. Попик
“ ___ ” липня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №6
засідання комісії
«___ » липня 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.
Черненко С.І., Прожегач Р. В., Сабов М.П.
Запрошені – Тарасов А.В., Сай І.ІТопій А.П., Пецкар Д.М.
Порядок денний:
І. Про затвердження „Переліку об’єктів Свалявського району, які
підлягають облаштуванню системою раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення” (Пецкар Д.М.).
Розглянувши лист облдержадміністрації 19.06.2015 № 06-17/1417 на
виконання Протоколу № 9 засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з даного питання взяти до уваги.
2. Затвердити „Перелік об’єктів Свалявського району, які підлягають
облаштуванню системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх виникнення” (додається).
3. Районному відділу управління ДСНС в Закарпатській області,
Свалявському
міжрайонному
управлінню
головного
управління
Держсанепідемслужби Закарпатської області:
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3.1.
Здійснювати
спільну діяльність
з
питань
проведення
постійного моніторингу щодо наявності на території області об’єктів, які
підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх виникнення.
3.2. У межах чинного законодавства вживати усіх заходів щодо
забезпечення облаштування об’єктів системами раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.
Термін: постійно під час проведення
наглядової діяльності
4. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
районний відділ УДСНС в Закарпатській області (Топій А.П.)
ІІ. Про заходи безпеки газопостачання населення області (Сабов М.П.)
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного, взяти до уваги.
2.
Виконкомам місцевих рад, комунальному підприємству
„Виробниче управління комунального господарства”, Свалявській філії
ПАТ «Закарпатгаз»:
2.1. Забезпечити проведення спеціалізованими організаціями робіт з
перевірки димових та вентиляційних каналів.
2.2. Забезпечити у повному обсязі проведення планово-технічного
обслуговування систем газопостачання комунально-побутових об’єктів,
багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків згідно графіків.
Посилити контроль за виконанням зазначених робіт.
2.3. При виявленні самовільно встановлених газових приладів та
встановлених з порушенням, у т.ч. індивідуальних газобалонних установок у
багатоквартирних житлових будинках, вживати відповідних заходів реагування.
2.4. Забезпечити здійснення контролю щодо недопущення самовільного
втручання мешканців у інженерні мережі.
2.5. Забезпечити проведення у повному обсязі комплексного приладного
обстеження газопроводів згідно графіків. Посилити контроль за виконанням
вказаних робіт.
Термін: до 30 вересня 2015 року
3.
Свалявська філія ПАТ «Закарпатгаз», виконкоми місцевих рад,
відділу інфраструктури,
житлово–комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації:
3.1. Забезпечити вжиття заходів щодо підготовки об’єктів систем
газопостачання області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.
Термін: до 30 вересня 2015 року
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5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання
покласти на сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації (Івашкович І.І.).
ІІІ. Про уточнення класифікації хімічно-небезпечних об’єктів області
(Пецкар Д.М.).
Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного, взяти до уваги.
2. Затвердити Класифікацію хімічно небезпечних об’єктів району
(додається).
3. Міськвиконкому, районному управлінню ДСНС України у
Закарпатській
області,
районному
комунальному
підприємству
водопостачання та водовідведення, головному спеціалісту з питань
цивільного захисту апарату райдержадміністрації:
3.1 Відкоригувати відповідні плани дій, реагування, взаємодії, локалізації і
ліквідації, евакуації та іншу плануючу документацію.
4. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
головного
спеціаліста
з
питань
цивільного
захисту
апарату
райдержадміністрації (Бака О.В.).

Виконуючий обов’язки голови районної
державної адміністрації, голова комісії

Я.І. Попик

Секретар комісії

О.В. Бака

