
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Сільський голова  

    

                           Роман ДМИТРІВ  

09 листопада  2022 року   
 
 

П Р О Т О К О Л   № 18  
позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

виконавчого комітету Гірської сільської ради  
 

 

с. Гора          09 листопада 2021 року 

 

 

Головував:  Дмитрів Роман Миколайович голова Гірської сільської ради. 

                                                             

Присутні:     члени комісії та запрошені (за списком). 
 

 
 

 
Порядок денний:  

 

1. Про затвердження Плану спільних дій органів місцевого самоврядування, 
обласних установ, підприємств та організацій щодо запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків в осінньо-зимовий період 2022/23 року, складу   
оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та координації дій щодо 
забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення та дорожньої 
інфраструктури  в осінньо-зимовий період 2022/23 року, регламенту його роботи та 
інструкції про порядок обміну інформацією.  

2.Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Плану спільних дій органів місцевого 
самоврядування, обласних установ, підприємств та організацій щодо 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в осінньо-
зимовий період 2022/23 року, складу  оперативного штабу з ліквідації 
надзвичайних ситуацій та координації дій щодо забезпечення стабільної роботи 
об’єктів життєзабезпечення населення та дорожньої інфраструктури  в осінньо-
зимовий період 2022/23 року, регламенту його роботи та інструкції про порядок 
обміну інформацією.  

 
ДОПОВІДАЧ:  
 
 Счастливий Максим Анатолійович - заступник сільського голови з питань      

 діяльності виконавчих органів . 
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ВИРІШИЛИ:   
 

1.1. Інформацію доповідача взяти до відома.  

1.2. Затвердити: 

План спільних дій органів місцевого самоврядування, обласних установ, 
підприємств та організацій щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків в осінньо-зимовий період 2022/23 року (далі - План спільних дій), що 
додається. 

Склад  оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та координації 
дій щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення населення та 
дорожньої інфраструктури  в осінньо-зимовий період 2022/23 року (далі - ОШ), що 
додається. 

Регламент роботи  оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та 
координації дій щодо забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення 
населення та дорожньої інфраструктури  в осінньо-зимовий період 2022/23 року 
(далі – Регламент ОШ), що додається. 

Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) та реагування в разі їх виникнення між 
суб’єктами забезпечення цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту (далі - Інструкція), що додається. 

 

 

Начальнику відділу з питань 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 

1.3. Довести склад ОШ, Регламент його роботи та Інструкцію до структурних 
підрозділів Гірської сільської ради та інших  органів виконавчої влади задіяних у 
виконанні завдань Плану спільних дій.   

Термін: до 10 листопада 2021 року   

 

 

Виконавчим органам органам 

Гірської сільської ради 

 
1.4. Забезпечити виконання завдань визначених Планом спільних дій.  

 
Термін: постійно на осінньо-зимовий 
період 2022/23  року  
 
 
 
Управлінню гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення 
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1.5. Забезпечити оперативне інформування населення при загрозі виникнення 

та виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 
 

Термін: постійно на осінньо-зимовий 
період 2022/23  року  
  
 
 

 
 

 

 

   Голова комісії                                                          Максим СЧАСТЛИВИЙ 

 
 

  Секретар комісії                                                          Людмила БОНЮК 

 


