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СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 7

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

СИТУАЦІЙ

від 21 вересня 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

1. Про стан готовності об’єктів житлово-комунального 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років
(Н.Герасимчук).

2. Про епідемічну ситуацію на території селищної ради пов’язану з 
гострою респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2 (В.Тріщ).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

З.Про проведення берегоукріплючих робіт на річці Лімниця в 
с.Рівня, та річці Чечва в с.В.Струтин, де прокладені газопроводи 
високого тиску (В.Бігун).



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:

По першому питанню слухали:

Герасимчук Наталію Михайлівну - начальника відділу економічного 
розвитку та інвестицій, туризму та комунального майна селищної ради .

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1. Керівникам підприємств, керівникам структурних підрозділів 
селищної ради:

з метою недопущення аварійних ситуацій у системах газопостачання, 
виконання вимог Правил безпеки систем газопостачання, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 р. за № 674/27119, Кодексу 
газорозподільних систем, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
6 листопада 2015 року за № 1379/27824, чергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
від 09.вересня 2021р.протокол № 15, позачергового засідання Калуської 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 10 вересня 2021р.протокол № 11 вжити дієвих заходів до 
вчасного проведення робіт спеціалізованими організаціями, надання актів 
про перевірку й прочищення димових і вентиляційних каналів комунально - 
побутових об’єктів, житлових та громадських будинків;

Термін: до 20 жовтня 2021 року

забезпечити проведення заходів із пропаганди правил безпечного 
користування газом у побуті;

Термін: постійно

забезпечити безумовне виконання розпорядження
облдержадміністрації від 31.05.2021 № 186 «Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 
року» у встановлені розпорядженням терміни;

забезпечити виконання вимог спільного наказу Міністерства палива та 
енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 10.12.2008 року № 620/378 «Про затвердження 
Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»;



вжити заходів щодо дотримання теплопостачальними організаціями та 
споживачами теплової енергії Правил користування тепловою енергією, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 року № 1198.

Термін: на час опалювального періоду

2. Керівникам підприємств забезпечити 100% рівень розрахунків 
бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, за спожиту 
теплову енергію та вжити заходів щодо належної та вчасної підготовки 
підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної 
сфери до опалювального сезону 2021-2022 року.

2.1. У відповідності до Правил підготовки теплових господарств до 
опалювального сезону провести роботу із підготовки паспортів готовності 
об’єктів, до яких здійснюється централізоване теплопостачання ТКЕ та 
відповідних документів з погодженням паспортів готовності в 
Держенергонагляді ( Рожнятівський ліцей, ДЮСШ, Рожнятівський НД, 
адмінбудівлі пл.Єдності, вул.ШкільнаД).

Термін: до 01 жовтня 2021року

2.2.забезпечити, у випадку відключення котелень від 
електропостачання, оперативне залучення резервних джерел 
електроживлення (дизель-генератори);

для попередження переохолоджень людей визначити існуючі будівлі та 
приміщення у них для використання під стаціонарні пункти обігріву, та 
передбачати для цього в першу чергу наявні стаціонарні приміщення, що 
забезпечені теплом;

інформацію про пункти обігріву, їх адресу доводити через засоби 
масової інформації, розміщати на автостанції, ринках, у громадському 
транспорті, інших місцях масового скупчення людей;

Термін: 20 жовтня 2021 року

3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
відділ економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального майна 
селищної ради (Н.Герасимчук), доручивши їй поінформувати голову комісії 
до 01.11.2021р.



По другому питанню слухали:

Тріща Віктора Михаловича - директора КНП « Рожнятівська 
багатопрофільна лікарня» РСР.

Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 
09.12.2021 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», зі змінами та доповненнями, Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб» зі змінами, листа управління 
Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 19.08.2021 № 8/1- 
120 «Щодо передумов до поширення СОУГО-19» та значне збільшення 
кількості підтверджених випадків захворюваності населення на СОУГО-19 в 
області, чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 09.вересня 
2021р.протокол № 15, позачергового засідання Калуської районної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 
вересня 2021р.протокол № 11,комісія вирішила:

1. Продовжити карантин до 1 жовтня 2021 року на всій території 
селищної ради.

2. Рожнятівському відділу Держпродспоживслужби в області 
(І.Гіряк):

2.1. Продовжити проведення моніторингових відвідувань (перевірок) 
закладів громадського харчування, об’єктів торгівлі продовольчими 
та непродовольчими товарами, продовольчих ринків, освітніх закладів, 
перукарень, салонів краси щодо дотримання ними карантинних вимог згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2020 № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» 
зі змінами.

Термін: на час дії карантину

2.2.Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
дотримання карантинних обмежень та протиепідемічних правил.

3. Керівникам підприємств, структурним підрозділам селищної ради 
відповідно до ст. ЗО Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб»:



3.1. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 
вимог при проведенні масових заходів в умовах карантину.

Термін: на час дії карантину

3.2. Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів у закладах 
освіти.

Термін: на час дії карантину

3.3 .Відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та 
комунального майна селищної ради (Н.Герасимчук) спільно із 
Рожнятівським відділенням поліції Калуського РВ ГУ НП в області 
(Б.Клюс) організувати та вжити дієвих заходів щодо недопущення стихійної 
торгівлі продовольчими товарами.

Термін: постійно

4. Директору КНП«Центр первинної медичної допомоги» 
(В.Креховецький) вжити термінових заходів щодо активізації вакцинальної 
кампанії та активно проводити роботу серед широких верств населення 
щодо вакцинації проти СОУГО-19.

5. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
Рожнятівський відділ Держпродспоживслужби в області (І Гіряк), КНП 
«Рожнятівська багатопрофільна лікарня» селищної ради (В.Тріщ) та 
КНП«Центр первинної медичної допомоги» (В.Креховецьктй).

По третьому питанню слухали:

Бігуна Володимира Михайловича старшого інженера Рожнятівської
дільниці Долинського відділення АТ «Івано-Франківськгаз»

З метою недопущення надзвичайної ситуації в зв’язку із підняттям 
рівня води на річках Лімниця та Чечва, що може призвести до руйнування 
берегів і пошкодження газопроводів високого тиску що може спричинити 
зупинку газоспоживання населених пунктів в с.Рівня (девять населених 
пунктів) та с.В.Струтин (двох населених пунктів), комісія вирішила:

1 .Інформацію старшого інженера Рожнятівської дільниці Долинського 
відділення АТ «Івано-Франківськгаз» В.Бігуна взяти до відома.



2.Старостам села Рівня (Н.Шевчук) та с.В.Струтин (І.Шурло) запровадити 
постійний моніторинг стану земляного валу ( берегоукріплення ) на річках 
у місцях, де вже зафіксовані зсуви та руйнування.

3.Начальнику відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та 
комунального майна селищної ради ( Н.Герасимчук):

- вжити заходи по підготовці проектно- кошторисної документації для 
виділення коштів щодо проведення берегоукріплючих робіт;

- підготувати звернення до обласної державної адміністрації та обласної 
ради щодо виділення коштів із обласного резервного фонду на проведення 
необхідних робіт.

4.Головному спеціалісту з питань цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій селищної ради (М.Бабінчук) проводити збір та узагальнення 
інформації про ситуацію на території вищевказаних сіл.

Термін: терміново

5.Контроль за виконанням рішення комісії покласти на першого 
заступника селищного голови В.Сологуб.


