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Го,,tовсt Ko.1ticil - fiевiцька Надiя ГIав.lliвна - сiльський голова
(|екрепtсtр ко.цliсil' - Копанич олексаtrдр Васильович
П pttc,l,tlt tti .,

Iitl1,1tl;tb Воltсl;1имир lBatttlIзt1.1 " зас,г\,IlIIик ci.ltbcbttcll.t) l\).-i()lJll ; IlIlllilll)
.ltiЯt.]It,tttlc'l i виlсt)tIавчих opI,Lltlitз ра,:ttt. 

,]асl,упник гOJl()l]и IttlMiciT
Lt. 

t е t t Lt t;r1.1t i с, ii' ;

Бat-l,tpa Марiя Nlихайлiвна - cel(peTap Ради
БiI,arr Михайло N4ихайлович - керуючий справамИ (секреr,аlэ) виt<tlllltllllог()

tctlMi гc,t ч сiльськоТ ради
I{1li,rrtlиIlcbI(a О;Iеt<саrrдра -!iptlc-гlaBiBl-tir - lIерlltий ,]itc,I,vllil]lti ,-.i.,tl,ci)l(()l ()

l,оJIоI]и

l (аrrик [];lадислав йосиповиLi - начальник вiддirrу осtзiiи. \1()Jl().]l; li-I
cIlOp,Iy

JIевко оксана Василiвна - начальник фiнансового вiддiлу
N4а:lиIпt<о tОрiй IОрiйович

I)eпlc,r i tlcbtcclt' ci-rl ьськоТ Ради
('rсу,беllИ,t JlкlбоВ lOpii'Brra lli.ltt{-lJlbHИK вiдлi.llУ l(уJI1,1,урИ Ii.t 1.\ |)ll i\l\
l[rЗiK ЙСrСИtt IВаlttltЗИЧ - c'Iapocra lIорошкiвсьlсого c,I,apocItlIlcLli()1 r) r)lii)l r л,

I {убиrlа IBaH Iванови,l c,I,apocTa Вiльшинкiвськсlгtl c,lapoc lиllc1,1i.,l,()
Ol(pyI,y

I{ьlсr,и,l IBaH IваI]ович - cTLlpOcTa Тур'я Бистрянського cIapocIl]IIcbK()l.()
окрYI,у

(;РаЙ'lИl< МаР'Яtrа IBatliBtla старосl,а 'Т'урицl,t<tlt,tl ci(|I)()c]iiiI_Ll{.)]()
Ol(p} I,y,

lllиrсуrrа IОрiй Михайrlови,r - староста l-ур'я ГIacirtbtcclt,tl c,I.i-ll)()c-,l,и 
l I с 1,1(O0,() округу

lОсиба IBaH N,{иХайлович - старосТа Тур'я Поляl,tсьl(ого с,IарOс.I.инськоI.()
OKp),I,y



Зсtпроtttеtlttй; LfBiK BiKTop Iванович - начальник вiддiлу соцiаJlьного захис,I.у
насеjIеIILlя та охорони здоров'я.

Порялок денний:

l , IIpO заходИ з гtiдгоr,ОвI(и l,а роботИ кПункl,iВ незламltOс.r ir> (tlбit lliilr, ;.
2, ГIро затвердження Плану розмiщення i укриття населеIlIIrI в зilхисIIих

сIIорv.цах цивiльнOго захис,гу. спорудах подвiйного призначеI-1ня,
ttaйtIl-1tlc t,iLllих Yl(рит,l,ях Тур't,-Реплс,tilзськоТ cillbcbKoT ради.

l. С]JIУХАJIИ:

I{сlрtl,ilЯ в, I. заступника сiльськсlго голови З ПИ'l'i-llII) ,цilt.,tbtttlc.ti
tsиl{оI]tll]Llих органiв ради, заступника голови KoMiciT про рiшенllяl Регiона.llьноТ
KclMicij' l] lIи,l,аIIЬ ТЕБ та НС ЗакарпатськоТ одА - Закарпатсьl<оТ овд Biil 24
Jlиc,t,()lli]j(a 2022 року ш{одо заходliв з пiдготовки та рtlбtl.t,и <<Ilvrttt-t.itз
I Iезj Ii_l\1 r ttlc,l,i>> (обi грi ву ).

Зас.lrухавши iнформацirо з Ilи.l.ання порядку денноI.о, KclMicilr

ВИРIШИЛА:

l , ('ra1-1tlc,lLlM с,I,аросl,инських tlrtpyl,iB 'I-yp'c,-PeMeTiBcbt<clT 
ci--tbcblttll Pil.it1.1:

i , l . l)озt tlрIJуlи KI IуlII(,ги Heз,Iarlltclc,l.i>
га забезtlеLlити Тх робо.гу.

(обir,рiву) rIa lriitrзi. tti,rr,liii i,.,1lrl l trili'r

Забезпечиr,и наяlвнiсть у кожному пунктi комплек,l iB clcBi,t."гtctlгtll.
твердопаливнi печi та прилади для обiгрiву, засобiв зв'язку, меблiв (стiльIliв,
JItlB()I(, c'rrl,riB). СМНСlСТеЙ ДЛЯ ПИl'tItlj'та технiчноТ води, запасiв lli.lJlиI]IIих.ill)()I]
т,а [}()/lИ iз розрахункУ Ht',t 1,рИ Доби, I]()гнегасниl<iв, меди.lнс_li alI,|cLItil.,.

1,2, ОРГаНiЗУВаТИ ВЗаСМОДitt'l З волонтерськими opl,alti ;tttriltltlI lIl(), i()мо)(Jlиt]ос,гi забезпечення пунк,гiв обiгрiву пролуктами xaptl/VIJi_IIlllrl. lctLlitNlii
речами та гIредметами першоТ необхiдностi.

l.з. Забезпечити чергуваrIня вiдповiдальних осiб
гIре]цс,I,ttвllикiв соцiальlIоТ служби. волсlнтерiв.

l,]. ()рr,аlliз\,tзаt1,1 irr(ltlp1.1,r,lJilllltrI IiLlcejICtjttЯ Ilp() Mtict{eзtIilx(),i;iiclIIlr] II,jtt;titз
ltcJ,IitNItttlcti, IIOlrlИPI()l}{-l'lИ irrcbtl[l,r.rarrilti гlр() r'x алрсс) ) rtic,(>t, n,,,a'.,,.,,,, ,,
cl(),l I Llcl l l I я 

"tt tо/lей.
1.5. Створиr,и та органiзувати роботу мобiльних груII iз зilJIуLlg1l1,r,п"

меllиLlltих та соцiальних працiвникiв для здiйснення заходiв з еваI(у{.rцii мало
мобi;tьlrих/соцiальIIО незахиIцених l]epcTB населення гром ади. ,ll(c :]а lliIttlп,t .lи
C'li]liO\l З,'ttlРOtз'я у Раlзi t]иIIикllеlIlIrI IIаilзви.Iайtltlt'ситуаLtii Itc з.,li_illiс clt\I()L.riiitrtl
l])l(Ll,I 11,захtuti В збL,ре)ке Il l l rI с в(] |,о )ки,I.1.rl чи здоров' яl.

2, rfирс,ктору комунального некомерцiйного пiдприс,пlс.1,1J;l Kl(errr1l
первиIIlIоi' медико-санiтарноТ допомоги)) Typ'c-PeMeTiBcbKoT сiльськоТ роо"IOpiro N4алишко, диреI(тору комунальноТ y.runou" KI_{eHTp НадаIJIlя cclttiit;tbllиX

lз зalJlyLlct IlIrl м



посJlуI,)) 'Гур'с,-Рgмет,iвськtlТ ci:rt,cbKoT ради Iринi JIttttt, ltI]li]IIlllIllIIl
вiлrtоtзi.,(аjIьних меличl]их та соLtiаlIьlIих праrliвгtикiв ;ltJIяI pOбt1.1ll \ \1(roi_Il,t;;t:i
груllах з евLrкуацiТ мало мобiльних/соцiально незахищеьtих Bepc,llJ lli.Iсс"lсllllя \
с,гарос,l,и tlс ь|(их округах громади.

3, I-{ачальнику вiддiлу мiстобулування, архiтектури, вiйсьI(ового
цивi.ltьtIого захисту олександру I(опаничу розробити- та довес.I,11 /{0
сl,арос,I,ИlIськиХ округiВ для виI(орис,i,анIJя у робот.i:

- illструкцiю для населенFIrI Lцодо порядку дiй у разi llo1ll/IIIclIllrI
сис,I cNI ;ltи,t"гсзабезпL,чсН ня з ypaxyBaIIняМ Bcix моЖливиХ ризиt,i rl.

- itrст,руrtцiю шltl/tсl .ltiй у раtзi псlвi,гряноТ тривоги;
- Ilрitвила перебування в примiщеннях <Пунктiв IIезлаМIttlсl i>>, з

урахувi_iIlIlям сгlецифiки об'сl<,гitl. на базi ,Iких вони розl,сtllrrу,li. ltarrt;tlol'
кiльl<ос,l i мiсltЬ,га iгlших pecypciB.

Telrпrirt : tlcrli. ili,li.t, tiltr

обrriку i

c],apOc,l

1ltlбtl tt.t

4. Коl1,1,роль за викоFIанням Ilього рiшення
сiльсьtttll,о голови з питань дiяльностi виконавчих
Короrtя,
Голосували:
<Зu - lб
<Про,ги> - 0
<Уr,риlчlався>> - 0

поклас,ги IIа зас.l,уIIII1,Il(а

органiв раltи Володимира

2. СJIУХАJIИ:
lll,1tl lI:lalt розмitt(сгttlя i vrсри,l..l.я IIi}сеJIеIIIIЯ в ,]aXIIt'iIll.\ t]iI()ll\ tit\

tlИtЗi,ltЬlltlГ'Сl ЗаХИСТУ, СПОРУЛах подвiйного признаLiеIlIlrI. ttlrtitilitlc t ilti, , ,,

у кр и,I"l,я х' l'yp' с,- Рем eTi вс bl<oT с iлl ьс ь l<oj' рuд ".(I{оrrаrrич О. I].)
заслухавши iнформацiю з llитання порядку денного, Комiсiя

ВИРIШИЛА:

l, ЗаТВеРДИТИ IlrIaH РОЗМitцеtlняt i укрит,гя HaceJleIIIIrl lJ .jiixllcijjl,\,
спорудtlх цивirIьного захисту, спорудах подвiйного llp1,1зlli.ltlcIlIlrl.
найttрtlс,t,iших укриттях Typ'e-PeMeTiBcbKoT сiльськоТ ради.2, I(tlrlаrlичу о. в. ,IepмitIclBo забезпечити поданlIя yIIpaBлitlllKi
t{ивi:tt)II()I,() зLtхис,гу сlбlt.цсрхtалмirliс,rрirlliТ - сlб.паснt-lТ вiйськсl,,,,l' l,:Lл,irric rlrlLrrii'
cкillI()l]LIll\ t<tlItitcl ]il'I'tseР.li)KelI()l'() IlJlLllly рOJмiLtlегtltя i 1,1cptlt tlt llltcL,.it..lilr:, |.,

ЗаХИСlll'tХ СlIОРУДаХ ЦИВiЛЬНОГО ЗLlХИС'ГУ, зt]е/(сlli розрахуrrrсl,r lli,(), itl \ j\i)lti ],

насеjlеIll]я у фондi захисних споруд цивiльного захисту.

, ', 
Itон,гроль за виконанням цього рiшення покласти lIa зaclyIIIl1.1Ki.l

ClJII>CllIi()I,() I,оJlови з питань дiяльгtостi виконавчих органiв рil2ци Во;rtlлимr.rрi,
iitlptl, tlt.

Голосували:



<За> - lб
<l1ptl,r,rr> - 0
KY,tptlr.taBcяt>> - 0

), !-

Сiльсьltий голова, голова KoMiciT . ' ""';
, Надiя ДЕl}IцЬItА

Олексаll,tlr Ii()l Iд l | 1.1 l-i


