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СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 4

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ З 
ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

від 31 травня 2021 року

Головував: Селищний голова, голова селищної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рибчак Василь Ярославович. 
Присутні: Члени комісії

Слухали: Про ситуацію, яка сталася на території селищної ради 
територіальної громади в с.Петранка внаслідок інтенсивних дощових 
опадів, які мали місце 29.05.-30.05.2021 року.

Враховуючи складну гідрометеорологічну обстановку, яка склалася на 
території громади внаслідок інтенсивних дощових опадів, та з метою 
попередження і ліквідації негативних наслідків для населення, 
інфраструктури та об’єктів господарювання селища, комісія вирішила:

1. Ситуацію, яка сталася 29-30 травня 2021 року на території селища 
внаслідок сильних дощів та різкого підйому рівня води на річці 
Бережниця с.Петранка та місцевих потічків, відповідно до Наказу МВС 
України від 06.08.2018 року № 658 «Про затвердження класифікаційних 
ознак надзвичайних ситуацій», визначити як надзвичайну ситуацію 
місцевого рівня.



2.Старості с.Петранка ( І.Лесюк) запровадити постійний моніторинг стану 
земляного валу ( берегоукріплення ) річки Бережниця у місці, де вже 
зафіксовані зсуви та руйнування дорожнього полотна та встановити 
знаки заборони руху та обмежити доступ до території.

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

- організувати обстеження стану пошкодженого дорожнього полотна та 
проїзної частини вулиці.

- організувати та підготувати проектно- кошторисну документацію для 
виділення коштів щодо ліквідації наслідків зсувного процесу.

- 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 паводкову ситуацію на території селищної ради 
територіальної громади.

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

Термін: терміново

Секретар комісії

Селищний голова, голова ком Василь Рибчак
■у //

Марія Бабінчук


