
ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                         Сільський голова  

 

                      Роман ДМИТРІВ  

10 жовтня 2022 року   

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 15 

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 визначення  пунктів обігріву Гірської сільської територіальної 

громади. 

2. Про облаштування пунктів обігріву та забезпечення матеріально-

технічними засобами та обладнанням. 

3. Різне. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про визначення  пунктів обігріву Гірської сільської 

територіальної громади. 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

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

органів. 

Плахотнюк О.М. – начальник управління гуманітарного розвитку. 
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ВИРІШИЛИ:   

 

 Визначити Пункти обігріву Гірської територіальної громади: 

 С. Гора, вул. Центральна 3 – Гірський ліцей (спортивний зал). 

 С. Мартусівка, вул. Шкільна 1 – Мартусівський будинок культури (актовий зал). 

 С. Мартусівка, вул. Бориспільська 5 – Мартусівська початкова школа (актовий 

зал). 

 С. Ревне, вул. Шкільна 24 – Ревненський ліцей (спортивний зал, актовий зал). 

 С. Ревне, вул. Шкільна 5 – Ревненський будинок культури. 

 

2. Про облаштування пунктів обігріву та забезпечення матеріально-

технічними засобами та обладнанням. 

 

ДОПОВІДАЧІ: 

 

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

органів.   

Плахотнюк О.М. – начальник управління гуманітарного розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ:   

 

 За результатами проведеного обстеження комісія визначила перелік 

матеріально-технічного забезпечення, яке необхідно закупити для  сталого 

функціонування пунктів обігріву.  А саме: 

 Теплогенератор модульний ТМ-Т-300 кВт – 1 шт. 

 Теплогенератор модульний ТМ-Т-200 кВт – 1 шт. 

 Пєлєти – 40 тонн 

 Бензопила – 3 шт. 

 Сучкоріз – 1 шт. 

 Сокира – 6 шт. 

 Колун для дрів – 3 шт. 

 Бочки для води 50л – 12 шт. 

 Газові балони – 6 шт. 

 Піч буржуйка опалювальна – 10 шт. 

 

Виконавчому комітету Гірської сільської ради забезпечити пункти обігріву 

необхідним обладнанням відповідно до переліку вказаного вище. 

«ДП Бориспільський лісгосп» Київського обласного управління лісового та 

мисливського господарства - передбачити резерв дрів для сталої роботи пунктів 

обігріву в об’ємі – 100 м3..  

 

 

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, 
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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. 

 

Голова комісії                                                                  Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 

 

Секретар комісії                                                              Людмила БОНЮК 


