
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  №11
засідання Комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«08» серпня 2022 року с. Городок

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

Про забезпечення укриття населення у  фонді захисних споруд цивільного 
захисту в умовах воєнного стану
(Інформація: Кочура М. С.)

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

1. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності та господарювання, на балансі яких знаходяться захисні споруди 
цивільного захисту:

1Л. Провести розрахунок укриття працюючого персоналу в фонді захисних 
споруд цивільного захисту, на підставі якого встановити потреби фонду, з 
урахуванням вимог сьогодення, забезпечивши захист працюючого персоналу, 
насамперед, від дії звичайних озброєнь, визначити шляхи та вжити заходів 
щодо задоволення таких потреб.

Термін: до 19 серпня 2022року

1.2. У разі відсутності захисних споруд цивільного захисту, визначити та 
підготувати приміщення які можливо використовувати як споруди подвійного 
призначення та найпростіші укриття для захисту працюючого персоналу від 
небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій.

Термін: до 19 серпня 2022року
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1.3. Провести оцінку стану готовності захисних споруд цивільного захисту, 

споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів до використання за 
призначенням із складенням відповідних актів, забезпечити їх постановку на 
облік (в Городоцькій сільській раді) згідно з вимогами законодавства.

1.4. Забезпечити належне утримання у постійній готовності захисних 
споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших 
укриттів призначених для укриття персоналу суб'єктів господарювання.

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської 
ради відповідно до повноважень, забезпечити виконання завдань, визначених 
дорученням Прем’єр-міністра України від 10 червня 2022 року №104529/0/1-22 
щодо підготовки закладів освіти до 2022-2023 навчального року, стосовно 
створення безпечних умов перебування в закладах освіти дітей, учнів, 
працівників з урахуванням збройної агресії російської федерації.

3. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, 
інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації оприлюднити на вебсайті сільської ради дане рішення 
прийняте Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Городоцької сільської ради.

4. Виконавцям про проведену роботу інформувати відділ з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Городоцької 
сільської ради у визначені терміни.

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

Термін: до 19 серпня 2022року

Термін: постійно

Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Секретар Комісії Микола КОЧУРА


