ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Ужгородського району Закарпатської області
Комісія з питань техногенно – екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
___________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 15
засідання Комісії
02.06.2021 р.

с. Тур’ї Ремети

Головуюча: Девіцька Надія Павлівна – сільський голова, голова Комісії;
Присутні члени Комісії:
Крупчинська Олександра Ярославівна – перший заступник сільського
голови;
Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, заступник голови Комісії;
Біган Михайло Михайлович – керуючий справами (секретар)
виконавчого апарату сільської ради
Коряк Марія Федорівна – головний бухгалтер, завідувач відділом
бухгалтерського обліку та звітності сільської ради;
Пловайко Владислав Михайлович – староста у селах Турички,
Лумшори, Липовець, Лікіцари;
Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки.
Порядок денний:
1. Про виконання завдань з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
(Крупчинська О. Я.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного та враховуючи
протокольне рішення позачергового засідання регіональної комісії з питань
ТЕ безпеки та НС наради при заступнику голови Закарпатської ОДА №12 від
24 травня 2021 року, комісія
ВИРІШИЛА:
1.Старостам сіл Тур’є – Реметівської сільської ради спільно із
провідним спеціалістом з питань ведення ВО та ЦЗ забезпечити:

- проведення заходів щодо забезпечення сталого функціонування
об’єктів життєзабезпечення населення, передбачити аварійне водопостачання
в населених пунктах ТГ.
- проведення позапланового огляду захисних споруд цивільного
захисту та інших споруд, призначених для укриття населення.
- створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних засобів,
необхідних для приведення у готовність та укомплектування захисних та інших
споруд, призначених для укриття всіх категорій населення .
- приведення у готовність, насамперед, для захисту населення від
застосування звичайних засобів ураження, а також забезпечення доступності
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
перелік суб’єктів господарювання , техніки та обладнання, що будуть
задіяні до проведення відповідної роботи.
проведення робіт щодо систематичного інформування населення через
засоби масової інформації про загрозу або виникнення НС, поводження із
вибухонебезпечними предметами.
проведення обстеження місць компактного поселення внутрішньо
переміщених осіб на предмет забезпечення їх належними житловопобутовими умовами, визначено кількість та заплановано нові місця придатні
для тимчасового розміщення постраждалого населення .
- відпрацювання алгоритму дій щодо надання допомоги внутрішньо
переміщеним особам у разі виникнення масової внутрішньої міграції
населення у зв’язку посилення загрози виникнення збройного конфлікту.
- проведення перевірки готовності
мережі спостережень щодо оцінки
радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози виникнення
та
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом радіоактивних
та небезпечних хімічних речовин, у мирний час та в особливий період.
- 2. Провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та
цивільного захисту забезпечити:
- проведення виїзного заняття з старостами сільських рад до повноважень
яких відносяться питання цивільного захисту, стосовно реалізації заходів
захисту з населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час
та в особливий період

Сільський голова, голова Комісії

Протокол вела

Надія ДЕВІЦЬКА

Олександра КРУПЧИНСЬКА

