
ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                         Сільський голова  

 

                      Роман ДМИТРІВ  

10 жовтня 2022 року   

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 16 

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради  
 

 

с. Гора                        10 жовтня 2022 року  
 

 

 

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

виконавчих органів   

Присутні:                             члени комісії та запрошені  

 

 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Про заборону використання на території Гірської сільської територіальної 

громади вуличного освітлення. 

2. Різне. 

 

 

 

 

 СЛУХАЛИ: 1. Про заборону використання на території Гірської сільської  

територіальної громади вуличного освітлення. 

 

В зв’язку з тим, що 10 жовтня 2022 року, агресором, російською федерацією, було 

здійснено масовану ракетну атаку по критичній інфраструктурі України, зокрема 

завдано значних пошкоджень енергетичним об’єктам магістральних мереж. 

Для стабілізації роботи енергосистеми, регіональні центри НЕК «Укренерго» 

вимушені були застосувати графіки обмежень споживання електроенергії для 

промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. 
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Свідоме зниження споживання електроенергії споживачами, особливо в години 

ранкового та вечірнього піку споживання зменшує ризик перевантаження в мережах та 

застосування обмежень споживачів. 

 

 

 

ДОПОВІДАЧІ: 
 

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

органів. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ:   

  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.        № 

409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, 

прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

1. Комунальному підприємству «Горянин» з 10.10.2022 року забороняється вмикати 

вуличне освітлення до окремого розпорядження. 

2. Рішення Комісії ТЕБ та НС розмістити на офіційному сайті сільської 

територіальної громади та офіційних інтернет ресурсах з метою інформування 

населення та суб’єктів господарювання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ з питань цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Гірської 

сільської ради. 

 

 

Голова комісії                                                                      Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 

Секретар комісії                                                                  Людмила БОНЮК 
 


