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сIльськА рАдА

Ужгородського району ЗакарпатськоТ областi
комiсiя з питань техногенно - екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй

протокол

Nь 22

позапланового засiдання KoMicii

3l.|2.202l р.

с.

головуюча., Щевiцька Надiя Павлiвна
Прuсуmн i членu Ком ic

-

Typ'i

Ремети

сiльський голова, голова KoMicii;

il' ;

крупчинська олександра Ярославiвна

голови;

-

перший заступник сiльського

Король Володимир Iванович - заступник сiльського голови з питань
дiяльностi, виконавчих органiв ради, заступник голови KoMicii;

Бiган Михайло VIихайлович керуючий справами

(секретар)
виконавчого апарату сiльськоi ради
Коряк l\{арiя Федорiвна
головний бухгалтер, завiдувач вiддiлом
бухгалтерського облiку та звiтностi сiльськоi ради;

-

Пловайко Владислав Михайлович

староста у селах Турички,
Лумшори, Липовець, Лiкiцари;
IJBiK йосип Iванович - староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки;
Порядок денний:

1. Про стан дотримання Правил охорони життя людей на водних
об'ектах та пiдсумки купаJIьного сезону на територii Typ'c-PeMeTiBcbKoi
сiльськоТ ради.

СЛУХАЛИ:

Ю. lv{. - головного спецiалiста з питань ведення вiйськового
обriк1' та цивirьного захисту сiльськоi ради, який ознайомив з листом
Ir4адяра

У;кгородського

ру гу дснс

УкраТни в Закарпатськiй областi вiд З0. |2.2о21
Ng 27 -021348 шодО заходiВ безпекИ та попередження загибелi людей на водi.

на територii Typ'c-pelreTiBcbkoi сiльськоi територiальнот гроr,tади

шtiсця

масовогО вiдпочинку людеЙ на водних об'сктах - Зе]чlельнi дiлянки береговоТ
територii з прилеглим водним просторо]\{, призначенi для органiзованого
вiдпочинку людей на прибережних захисних смугах водних об'сктiв або

островах. та воднi об'скти, на яких
розташованi засоби розваг i атракцiони, а
такоЖ ltiсцЯ .]JЯ фiзкульТурно-озДоровчиХ та спортивних
заходiв,
а\Iаторського i спортивного рибальства та
команди
вiдсутнi.
рятувальнi
З \Iетою недопущення виникнення нещасних випадкiв необхiдно
провести вi:повi:н1, iнформаuiйно-профiлактичну
роботи серед населення з
пllтання .]отри\Iання Правип охорони життя людей на водних об'сктах.

коrriсiя з пIlтань техногенно

cttTvaцili

-

екологiчноi безпеки

-га надзвичайних

ВИРIШИЛА:

ю. м. - головного спецiалiста з питань ведення
та цивiльного захисту сiльськоi Ради про стан

1. IнфорrrацiЮ Iv4адяра

вiйськового об"тiку

дотри\Iання ПравиJ охорони життя людей на водних об'ектах та пiдсумки
к},патьнОго сезонv на териТорii Typ'c-PeMeTiBcbKoi сiльськоi
Ради взяти до

вiдоirtа.

2.

Старостам старостинських округiв сiльськоi Ради проводити
вiдповiдну iнформацiйно-профiлактичну роботу ..р.д
населення з

дотримання Прави-ц охорони життя людей на водних об'ектах.
з. Го-цовноьtу спеuiапiст,v з питань ведення вiйськового облiку та
цивiльного захисту сiльськоi ради N4аляру ю. м. пiдготувати вiдпоЫдну
iнформаuiю щодо дотриNfання Правил о*оро*r" життя людей на водних
об'сктах для оприлюднення на офiцiйному веб сайтi сiльськоi
Ради.

Сiльський голова, голова KoMicii

Протокол вела

Надiя ДЕВIЦЬКА

олександра Крупчинськд

