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ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка 4 с. Городок 35331, тел. (0362) 61-86-87 
факс (0362)20-15-86, E-mail: gorodoksrada(«)gmail.com, Код ЄДРПОУ 04387183

II Р О Т О К О Л № 1
позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«10» січня 2022 року с. Городок

Головував: сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні: члени Комісії (за списком)

Про заходи щодо запобігання виникненню пожеж на території 
сільської ради та підвищення рівня знань населення правилам пожежної 
безпеки.

(Доповідь: Кочура М.С.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання порядку 
денного Комісія вирішила:

1. Відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей, відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради, керівникам 
установ, організацій, підприємств усіх форм власності:

1Л. Посилити інформаційно-просвітницьку роботу з непрацюючим 
населенням, з сім’ями та особами, що опинилися в складних життєвих 
обставинах щодо вивчення правил пожежної безпеки та з питань поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій.

Термін: постійно
1.2. Під час пожежно-профілактичних відпраіцовань залучати 

співробітників підрозділів ГУ ДСНС України у Рівненській області, 
поліцейських громади.

Термін: постійно
1.3. Для вивчення правил пожежної безпеки, проведення роз’яснювальної 

роботи, спрямованої на запобігання травмування дітей на пожежах, через 
дитячі пустощі та необережне поводження з вогнем, залучати працівників 
Рівненського районного управління Головного управління ДСНС України у



Рівненській області, а також у батьківських зборах в дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладах.

Термін: впродовж навчального року
1.4. Організовувати відвідування школярами та дітьми дошкільного віку 

пожежно-рятувальних підрозділів і кімнат-музеїв пожежної безпеки.
Термін: впродовж навчального року

1.5. Забезпечити виконання розпорядження сільського голови від 16 грудня
2021 року № 123 «Про план з функціонального навчання у сфері цивільного 
захисту слухачів Городоцької сільської ради у навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області на
2022 рік».

Термін.'відповідно до плану комплектування
2. Виконавцям про проведену роботу інформувати відділ з питань

цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької
сільської ради щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним 
періодом на електронну адресу (gorodok.nscz@gmail.com).

3. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на з питань
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької
сільської ради.
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Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Секретар Комісії Микола КОНУРА
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