ПРОТОКОЛ № 7
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
виконкому Хмельницької міської ради
м. Хмельницький

24 березня 2020 року

Головує - перший заступник голови комісії – А. Нестерук
Присутні - члени комісії (за окремим списком)
Розглянувши питання порядку денного:
1. Про стан забезпечення протипожежного водопостачання
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Керівникам об’єктів (де на неналежному рівні протипожежне водопостачання)
вжити заходів щодо утримання та ремонту протипожежного водопостачання, пожежної та
пристосованої техніки, водонапірних башт (будівництво водоймищ, улаштування пірсів і
під’їздів до вододжерел, пристосування водонапірних башт, виробничих ємностей,
артезіанських свердловин, тощо) та проінформувати Хмельницьке міськрайонне
управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області про стан виконання заходів до
01.06.2020 року.
2. Попередження спалювання сухого листя та іншої рослинності у
весняно-осінній період, протипожежний захист торфовищ
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Хмельницькому міськрайонному управлінню та 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області:
1.1. розробити Графік проведення спільних рейдів на території м. Хмельницький
щодо недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій в екосистемах на
2020 рік, відповідно якого організувати проведення рейдів із залученням представників
патрульної поліції, Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області та управління
з питань екології та контролю за благоустроєм міста щодо недопущення самовільного
розведення багать та спалювання сухої трави і торфовищ в пожеже небезпечний період;
Термін - впродовж весняно-осіннього періоду.
1.2. постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання
вимог пожежної безпеки в приватному житловому секторі, дачних кооперативах шляхом
розповсюдження листівок та звернень до громадян через об’єктові радіовузли, засоби
масової інформації про недопущення спалювання залишків рослинності на присадибних
ділянках та відкритих територіях
Термін - впродовж весняно-осіннього періоду.
2. Управлінню житлово-комунального господарства проводити інструктажі з
обслуговуючим персоналом будинків щодо попередження виникнення пожеж сміттєвих
баків та смітників, а також порядку дій у випадку відповідних загорянь.
Термін - впродовж весняно-осіннього періоду.
3. Управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста проводити рейди
щодо недопущення спалювання сухої рослинності та дотримання Правил благоустрою території
міста Хмельницького із залученням до проведення рейдів голів квартальних комітетів
самоорганізації населення
Термін - впродовж весняно-осіннього періоду.

3. Про затвердження Плану профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи
щодо попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них на 2020 рік
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА
1. Затвердити Плану профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них на 2020 рік.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на Хмельницьке міськрайонне
управління ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.
Термін - щоквартально до 1 числа місяця, що слідує за звітним кварталом.

Перший заступник голови комісії

Анатолій НЕСТЕРУК

Відповідальний секретар комісії

Анатолій ТРИНДЮК

