
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Сільський голова  

    

                           Роман ДМИТРІВ  

02 грудня  2021 року   

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 24 

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради комісії  

 

с. Гора         02 грудня 2021 року  

 

Головував:  Счастливий М.А.    заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів   

Присутні:                             члени комісії та запрошені  

 

 

Порядок денний:  

 

«Про  вжиття заходів, спрямованих на запобігання переохолодженню та загибелі 

бездомних осіб під час осінньо-зимового періоду.» 

   

СЛУХАЛИ: «Про  вжиття заходів, спрямованих на запобігання переохолодженню та     

                         загибелі бездомних осіб під час осінньо-зимового періоду.» 

 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

Счастливий М.А. - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів.   

    Плахотнюк О. М. - начальник управління гуманітарного розвитку та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

 

 

 Відповідно до підпунктів 15-16 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень органів 

сільських, селищних, міських рад належить організація надання соціальних послуг 

бездомним особам та здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на 

запобігання бездомності осіб. 
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ВИРІШИЛИ:   

1. Під час осінньо-зимового періоду 2021-2022рр. в Гірській сільській раді 

створити стаціонарні пункти обігріву, а саме: 

- с. Гора, вулиця Науки 1 ( приміщення місцевої пожежної охорони ). Тел. 097-

400-09-11. 

- с. Мартусівка, вулиця Бориспільська 2 ( адміністративне приміщення Гірської 

сільської ради ). Тел. 098-985-88-91. 

- с. Ревне, вулиця Шкільна 5 ( будинок культури). Тел. 098-857-26-03. 
 

Управлінню гуманітарного розвитку 
                                                                  та соціального захисту населення 

 

1.1  Активізувати вуличну соціальну роботу для перевірки усіх місць можливого 

перебування бездомних осіб, у тому числі із залученням волонтерів, представників 

благодійних, громадських, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування;  

      1.2 За необхідністю вжити заходів по забезпеченню пунктів обігріву гарячим 

харчуванням. 

  

  1.3 Комунальному закладу Ревненського відділення стаціонарного догляду для 

постійного та тимчасового перебування та надання соціальних послуг посилити  

роботу щодо забезпечення відвідування одиноких та одиноко проживаючих громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю, для запобігання переохолодженню громадян вдома;  

 1.4 Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

запобігання переохолодженню та загибелі бездомних осіб під час осінньо-зимового 

періоду, у тому числі через засоби масової інформації, з адресами місць, установ та 

закладів, де громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, бездомні та безпритульні 

особи зможуть отримати нічліг, одяг, харчування та інші послуги тощо. 

Термін: на час осінньо-зимового періоду 

 

      2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року 

 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення 

комісії  є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 

розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

 

 

Голова комісії                                                                  Максим СЧАСТЛИВИЙ  
 

 

Секретар комісії                                                              Людмила БОНЮК 


