
УКРАЇНА
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, КодЄДРПОУ 04387183

П Р О Т О К О Л  №15
засідання Комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«06» грудня 2021 року с. Городок

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

І. Про стан готовності сільської ради, дорожніх, організацій до дій під 
час несприятливих погодних умов в зимовий період 2021-2022 років
(Доповідь: Конура М.С.)

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

1. Відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи спільно з відділом архітектури, земельних відносин та житлово- 
комунального господарства та службою господарського забезпечення 
Городоцької сільської ради:

1Л. Уточнити розрахунок техніки яка може бути залучена до виконання 
робіт з розчищення доріг на території сільської ради під час ускладнення 
погодних умов в зимовий період 2021-2022 років.

Термін: 20 грудня 2021 року
1.2. Провести розрахунок необхідного запасу протиожеледних реагентів 

необхідних для використання у разі погіршення погодних умов.
Термін: постійно протягом зимового періоду

2. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, 
інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації Городоцької сільської ради:

2.1. Посилити роз'яснювальну роботу серед населення, у тому числі в 
засобах масової інформації, щодо правил безпечної поведінки під час можливих 
надзвичайних подій та аварій в умовах зимового періоду.

mailto:gorodoksrada@gmail.com


2
2.2. У разі необхідності забезпечити на веб-сайті сільської ради доведення 

до населення необхідної інформації через засоби масової інформації щодо 
погіршення погодних умов.

Термін: протягом зимового періоду 2021-2022 років
3. Затвердити Перелік стаціонарних пунктів обігріву для надання 

допомоги населенню на території Городоцької сільської ради згідно із 
додатком.

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської 
ради забезпечити:

4.1. У разі ускладнення погодних умов, з метою недопущення загибелі 
населення внаслідок переохолодження, розгортання пунктів обігріву.

4.2. Здійснення контролю за організацією роботи та координацію роботи 
пунктів обігріву.

Термін: постійно, на час розгортання пунктів обігрівів

5. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на відділ з 
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
Городоцької сільської ради.

II. Про стан з пожежами та загибеллю людей на них на території 
сільської ради у 2021 році та заходи щодо їх попередження.

(Доповідь: Жовтко О.А.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання порядку 

денного Комісія вирішила:
1. Відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей 

Городоцької сільської ради, керівникам установ, організацій, підприємств 
усіх форм власності:

1.1. 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 відпрацювань залучати 

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

Термін: постійно
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської

ради:
2.1. 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



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

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

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

3. Виконавцям про проведену роботу інформувати відділ з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької 
сільської ради до 15 січня 2022 року.

4. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької 
сільської ради.

Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Секретар Комісії Микола КОЧУРА
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Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Городоцької сільської ради 
(протокол № 15 від 06.12.2021)

Перелік стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню 
на території Городоцької сільської ради

'То
/п

Назва установи, організації Місце розташування

КЗ «Культурно-дозвіллєвий центр» 
будинок культури с. Городок 
Городоцької сільської ради

с. Городок, вул. Першотравнева, 2

КЗ «Культурно-дозвіллєвий центр» 
будинок культури с. Обарів 
Городоцької сільської ради

с. Обарів, вул. Хмільна, 43

КЗ «Культурно-дозвіллєвий центр» 
будинок культури с. Карпилівка 
Городоцької сільської ради

с. Карпилівка, вул. Центральна, 25


