
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, www.gorodok-gromada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04387183________

П Р О Т О К О Л  № 10
засідання Комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«07» червня 2022 року с. Городок

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

/. Про стан готовності місць масового відпочинку на водних об’єктах 
для прийняття відпочиваючих на території сільської ради
(Інформація: Кочура М. С.)

З урахуванням доповіді та за результатами обговорення питання порядку 
денного Комісія вирішила:

1. Затвердити перелік місць масового відпочинку населення на водних 
об’єктах по Городоцькій сільській раді згідно з додатком.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 
власності та господарювання, на балансі яких знаходяться водні об’єкти, 
орендарям водойм:

2.1. Прийняти рішення щодо визначення місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах.

Термін: до 10 червня 2022року
2.2. Встановити попереджувально-забороні знаки в місцях не відведених 

для масового відпочинку населення на водних об’єктах, які не погоджені з 
відповідними службами.

Термін: до 10 червня 2022року
2.3. Встановити стенди з матеріалами щодо попередження нещасних 

випадків на воді.
Термін: до 10 червня 2022року

2.4. Місця визначенні для масового відпочинку населення на водних 
об’єктах привести у відповідність до вимог законодавства у сфері цивільного
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захисту та наказу МВС України від 10.04.2017 № ЗОЇ «Про затвердження 
Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» та забезпечити їх 
готовність до купального сезону.

Термін: до 10 червня 2022 року
4. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ з 

питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
Городоцької сільської ради.

/7. Про стан протипожежного захисту місць збирання, зберігання та 
переробки врожаю у  2022 році.
(Інформація: Жовтко О.А., Кочура М.С.)

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

1. Виконавчим органам сільської ради, керівникам установ, 
організацій, агропромислових та сільськогосподарських підприємств усіх 
форм власності:

1.1. Вжити заходів щодо забезпечення пожежної безпеки місць збирання, 
зберігання та переробки врожаю.

Термін: протягом жнивної кампанії
1.2. Організувати цілодобове чергування з пожежною чи пристосованою 

технікою членів ДПД (ДПК) та інших протипожежних формувань. Провести 
технічне обслуговування наявних вогнегасників та за необхідності придбати 
нові.

Термін: на період збирання врожаю
1.3. Виконати обкоси хлібних полів та обореня смугою не менше 4 м 

завширшки в місцях їх прилягання до лісових та торф'яних масивів, степової 
смуги, автомобільних шляхів та залізниць.

Термін: перед дозріванням колоскових
1.4. Забезпечити хлібні поля наглядною агітацією щодо попередження 

виникнення пожеж в період збирання врожаю.
Термін: перед дозріванням колоскових

2. Виконавцям про проведену роботу інформувати відділ з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької 
сільської ради до 25 серпня 2022 року.

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

III. Про стан утримання протипожежного водопостачання в 
населених пунктах сільської ради та його влаштування в безводних 
населених пунктах.
(Інформація: Жовтко О.А.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання порядку 
денного Комісія вирішила:
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1. Виконавчим органам сільської ради, керівникам підприємств, 

установ та організацій, незалежно від форм власності та господарювання:
1.1. Відремонтувати і відновити несправні пожежні гідранти, пожежні 

водоймища, водонапірні вежі та встановити покажчики місця розташування 
джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, про що проінформувати 
Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Термін: до 25 вересня 2022року
1.2. Здійснювати перевірку стану протипожежного водопостачання 

населених пунктів, об’єктів незалежно від форм власності, із залученням 
представників 3 державного пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Рівненській області.

1.3. Про зміни в схемах протипожежного водопостачання вулиць 
населених пунктів та об’єктів господарської діяльності інформувати 
З державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України 
у Рівненській області.

Термін: постійно
1.4. На вимогу оперативно-координаційного центру та підпорядкованих 

підрозділів Головного управління ДСНС України у Рівненській області при 
виникненні пожеж, аварій забезпечити безперешкодний доступ до 
водопровідних мереж та при необхідності вживати невідкладних заходів щодо 
підвищення тиску системи водопостачання.

Термін: постійно
1.5. Звернути увагу на недопустимість асфальтування та засипання 

пожежних гідрантів під час проведення підрядними організаціями ремонтних 
робіт дорожнього покриття.

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

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

Сільський голова, голова Комісії

Секретар Комісії Микола КОЧУРА



Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
Городоцької сільської ради 
(протокол № 10 від 07.06.2022)

ПЕРЕЛІК
місць масового відпочинку населення на водних об’єктах 

по Городоцькій сільській раді

№
п/п

Назва установи , 
підприємства, організації за 

яким закріплено місце 
масового відпочинку, місце 

спортивного любительського 
рибальства

Наявність
сезонного

рятувального
поста

Наявність 
медичного 

пункту у місці 
масового 

відпочинку

Назва та місцезнаходження  
найближчого медичного закладу

Назва водного о б ’єкту

і. ТОВ «Обарівінвест» 
с.Ставки

1 + КНП «Дядьковицька лікарня з 
центром паліативної допомоги», 
16 км

Пляж
ТОВ «Обарівінвест»


