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Рожнятівська селищна рада

вул. Шкільна,1, смт.Рожнятів, Калуський район, Івано-Франківської обл.. 77601 
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СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 5

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ

від 09 липня 2021 року

Головував: Селищний голова, голова селищної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рибчак Василь Ярославович. * 
Присутні: Члени комісії за окремим списком
Запрошені: начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 
Р.Возняк.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про забезпечення санітарно- епідемічним благополуччям 
населення щодо роботи у літній період та покращення стану 
протипожежного водопостачання на території селищної ради.

2. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій.

3. Про стан пожежної безпеки закладів освіти на території 
селищної ради.



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

По першому питанню слухали:

Гіряка Ігора Івановича - начальника Рожнятівського відділу 
Держспоживслужби в Івано- Франківській області, Чуревича Віктора 
Петровича -  начальника Рожнятівського ДПРЧ-8.

На виконання вимог протоколу від 07.06.2021 року № 31 засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 09.06.2021р. № 13, 
позачергового засідання Калуської районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29.06.2021р. №9 та з 
урахуванням обговорення, комісія вирішила:

1 .Рожнятівському відділу Держспоживслужби в області (І Гіряк), 
Рожнятівській філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр 
МОЗ України» (Л.Василів), директору комунального підприємства селищної 
ради (С.Дубина) посилити контроль за дотриманням чинного законодавства 
у сфері поводження з побутовими відходами (організація санітарної очистки- 
території населених пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, 
облаштування місць захоронення твердих побутових відходів.

2.Начальнику відділу освіти, молоді та спорту селищної ради (Р.Возняк) 
вирішити питання щодо забезпечення якісного водопостачання у гімназії с. 
Верхній Струтин питною водою, яка б відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4- 
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною» та облаштувати джерело водопостачання та септик (біля 
харчоблоку) згідно сангіг. вимог.

Термін:до початку нового навчального року

3.Директору КП «Рожнятівводгосп» (І.Озар): вивчити та вирішити 
питання жителів вул. Набережна, 15, 17, смт. Рожнятів, Романяк Я. П., . 
Колтовського Є. В., щодо забруднення води їх криниць через несправність 
централізованої каналізаційної мережі по вул. Набережна, Б. Хмельницького, 
смт. Рожнятів;

вирішити питання щодо централізованого каналізування житлових 
будинків с. Сваричів, прокладання від них каналізаційних мереж прив’язки 
їх до діючих очисних споруд смт. Рожнятів комунального підприємства 
«Рожнятівводгосп».



Термін: впродовж року

4.Начальнику відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та 
комунального майна селищної ради (Н.Герасимчук), Рожнятівському відділу 
Держспоживслужби в області (І Гіряк), Рожнятівському відділенню поліції 
№2 з превентивної діяльності Калуського РВ ГУНП в Івано- Франківській 
області (Б.Клюс)) забезпечити контроль за недопущенням торгівлі 
харчовими продуктами у невстановлених місцях і на стихійних ринках, 
виконанням продовольчими ринками вимог санітарного законодавства та 
правил торгівлі.

Термін: постійно

5.Директору КП «Рожнятівводгосп» (І.Озар Забезпечити здійснення 
заходів щодо попередження виникнення аварійних ситуацій на 
водопровідно-каналізаційних мережах та забезпечити невідкладну 
ліквідацію аварій із подальшим виконанням необхідних відновлювальних 
робіт, у тому числі з проведенням профілактичної дезінфекції.

Термін: постійно

6.Директору КП«Рожнятівводгосп»(І.Озар),начальнику Рожнятівського 
ДПРЧ-8 (В.Чуревич ):
скласти та затвердити графіки ремонту зовнішнього протипожежного 
водопостачання, створення ремонтного фонду комплектуючих для 
своєчасного відновлення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та 
водонапірних веж.

Термін: липень-серпень 2021 року

7. Директору КП «Рожнятівводгосп» (І.Озар), старостам сіл:
7.1.При проведенні ремонту автомобільних доріг не допускати 

заасфальтовування (руйнування) пожежних гідрантів (люків).

Термін: постійно

7.2.В населених пунктах, в яких відсутні джерела протипожежного 
водопостачання, забезпечити облаштування штучних водойм з під’їзними 
шляхами для автомобілів пристосованих для забору води;
7.3.В разі неможливості відновлення водонапірних веж розглянути 
можливість заміни їх на свердловини з облаштуванням забору води 
пожежними автомобілями;
7.4.ПІД час заміни старих пожежних гідрантів, проектування будівництва 
нових житлових масивів, об’єктів з масовим перебуванням людей та різних 
форм господарювання передбачати встановлення пожежних гідрантів 
наземного типу;

Термін: постійно



8.Директору КП «Рожнятівводгосп» (І.Озар): встановити насоси 
підвищувачі тиску на водомережу по якій проходить пожежний гідрант 
№1.

Термін: жовтень 2021року

9.Контроль за виконанням рішення з цього питання покласти на 
Рожнятівський відділ Держспоживслужби в області (І Гіряк), доручивши 
поінформувати Головне управління Держпродспоживслужби в області 
(Р.Гурський) до 15 вересня 2021 року, та Рожнятівський ДРПЧ - 8 
(В.Чуревич), доручивши поінформувати голову комісії до 01 грудня 2021 
року.

По другому питанню слухали:

Креховецького Віталія Романовича - директора Рожнятівського КНП 
«Центр первинної медичної допомоги».

За результатами виступу та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1. Взяти до відома інформацію директора Рожнятівського КНП ‘ 
«Центр первинної медичної допомоги» щодо заходів стабілізації 
епідемічної ситуації з керованих інфекцій.

2. Директору Рожнятівського КНП «Центр первинної медичної 
допомоги» ( В.Креховецький) старостам сіл забезпечити неухильне 
проведення на території громади профілактичні щеплення відповідно до 
Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом 
МОЗ від 16.09.2011р. № 595, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 10.10.2011р. № 1159/19897.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Рожнятівський 
КНП «Центр первинної медичної допомоги» (В.Креховецький), доручивши 
поінформувати департамент охорони здоров’я (І.Дмитренко) та голову 
комісії до 10 грудня 2021 року.

По третьому питанню слухали:

Олійника Степана Володимировича -.



За результатом виступу та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1.Начальнику відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 
(Р.Возняк):

вжити заходів щодо обробки дерев’яних конструкції горищ, які не 
оброблені вогнезахисним розчином;
будівлі та приміщення, які не обладнані системами протипожежного 
захисту;
об’єкти, які не в повній мірі забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності; 
укомплектувати пожежні щити (стенди) протипожежним інвентарем; 
всім наявним вогнегасникам пройти технічне обслуговування.

Термін: до 01 вересня 2021 року

забезпечити експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог 
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, заборонити 
експлуатацію об’єктів, діяльність яких створює загрозу життю та здоров’ю 
людей;
забезпечити щорічне планування та належний контроль виконання заходів 
пожежної та техногенної безпеки закладів освіти.

%

2.Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
відділ освіти, молоді та спорту селищної ради (Р.Возняк), доручивши 
надати голові комісії відповідну інформацію до 20 серпня 2021 року.


