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Україна
Яворівська районна державна адміністрація
ЛЬВівСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Івана Франка, 8, м. Яворів, 81000, тел. (259) 2-12-54, факс (259) 2-13-69
e-meil: javorivrda@loda.gov.ua     ЄДРПОУ 04055883
 09.08.2017    № 3445/20                                        На №                     від_                   _                                 
Головам виконавчих комітетів місцевих рад  

РВ ГУ ДСНС України у Львівській області


Яворівському відділенню ПАТ “Львівгаз” 

Управлінню Держпродспоживслужби у Яворівському районі

Відділу  освіти райдержадміністрації

Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації


Про надання рішення районної комісії 
з питань ТЕБ і НС 

Надаємо Вам витяг з протоколу засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій № 22 від 09.08.2017 року для керівництва та виконання.
Копію протоколу надіслано Вам електронною поштою. В кого немає електронної пошти отримати протокол в електронному вигляді у секторі з питань цивільного захисту райдержадміністрації.
.
Перший заступник голови			підпис				 І.В.Рак

В.Комар
2-14-32
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Яворівська районна державна адміністрація

Районна  комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій

           							ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови  Яворівської районної державної адміністрації

           					                    		підпис				 І.В.Рак
“_   ”  серпня  2017 р. 

Протокол № 22
чергового засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
            від  09  серпня 2017 року		          м. Яворів

Засідання провів
перший заступник голови районної державної адміністрації - перший заступник голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рак Ігор Васильович. 

Присутні: 
члени районної комісії з питань ТЕБ і НС (за окремим списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про стан технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів у житловому фонді населених пунктів району.
2. Про посилення протипожежного захисту об’єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ та сільгоспугідь. 

СЛУХАЛИ:
          1. Про стан технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів у житловому фонді населених пунктів району.

ВИСТУПИЛИ:
- головний інженер Яворівського відділення ПАТ “Львівгаз”  Онищенко Орест Олексійович,
	- керівник відділу ЖКГ та інфраструктури райдержадміністрації Коструба Віталій Юрійович,
	- завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Комар Володимир Миколайович .


За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛИ:
	1.1. Прийняти до відома доповідь головного інженера Яворівського відділення ПАТ “Львівгаз” О.Онищенка “Про стан технічного обслуговування димових  та вентиляційних каналів у житловому фонді населених пунктів району.
         1.2.Ситуацію, що склалася з технічним обслуговуванням димових  та вентиляційних каналів у житловому фонді населених пунктів району, визначити такою, що потребує вжиття невідкладних заходів з метою виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у зазначеній сфері діяльності та недопущення випадків отруєння чадним та побутовим газом мешканців Яворівщини.
1.3.Звернути увагу на роботу щодо укладання угод між ПАТ “Львівгаз”                      та власниками багатоквартирних будинків на обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання.
1.4. На виконання вимог “Правил безпеки систем газопостачання України”, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 №254, та “Правил з безпечного користування газовими приладами в побуті”  з метою недопущення нещасних випадків внаслідок отруєння мешканців району чадним та побутовим газом:
		1.4.1.Головам виконавчих комітетів місцевих рад:
		1.4.1.1.Забезпечити безумовне виконання рішення районної комісії з питань ТЕБ і НС від 27.03.2014 року (Протокол № 6).
1.4.1.2.На засіданнях рад з безпечної життєдіяльності населення періодично розглядати питання, які пов’язані з випадками вибухів та аварій внаслідок порушення правил використання природного газу в побуті.
1.4.1.3.Забезпечити своєчасне виконання планових робіт щодо заміни застарілого газового обладнання, яке вичерпало свій термін експлуатації, виділення коштів для безкоштовного встановлення побутових лічильників газу для найбільш незахищених верств населення.
1.4.1.4.Розробити заходи та визначити джерела фінансування робіт щодо капітального ремонту оголовків димоходів у житловому фонді (їх гільзування). Виконання цих робіт проводити тільки ліцензованими організаціям.
1.4.1.5.Силами комунальних підприємств, відповідальних за експлуатацію димових та вентиляційних каналів, в повному обсязі виконувати роботи, передбачені пунктами 4.5.14, 4.5.21, 4.5.22, 4.5.23, 4.5.27 Правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.20-98), та своєчасно, до початку опалювального сезону  надавати експлуатаційним службам управлінь  з експлуатації газового господарства акти періодичної перевірки та прочистки димоходів і вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів (водопостачання, водовідведення, тепло- та енергозбереження) у багатоповерхових будинках з метою недопущення загазованості підвальних приміщень. 
1.4.2. Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації  (В.Кострубі):
	1.4.2.1.Розробити заходи з визначення джерел фінансування робіт по капітальному ремонту димоходів в житловому фонді (в т.ч. їх гільзуванню), приведенню їх до нормативних вимог.
	1.4.2.2. Розглянути питання можливого встановлення в житлових будинках квартирних сигналізаторів мікроконцентрацій чадного газу в приміщеннях, у яких експлуатуються газові прилади, з відводом продуктів згорання в димохід, визначити джерела фінансування.
1.4.3. Яворівському відділенню ПАТ “Львівгаз” (А.Марков), РВ ГУ ДСНС України  в Львівській області (Р.Іванчишин), управлінню Держпродспоживслужби в Яворівському районі (Ю.Бундз): 
  1.4.3.1.Опрацювати питання та прийняти в межах власних повноважень та чинного законодавства рішення щодо заборони експлуатації газових приладів у ванних кімнатах.
	  1.4.3.2. Опрацювати питання щодо прийняття рішення про обов'язкове встановлення сигналізаторів чадного та природного газу в газифікованих приміщеннях.
		1.4.4. Яворівському відділенню ПАТ “Львівгаз” (А.Марков):			
	1.4.4.1. Забезпечити безумовне виконання рішення районної комісії з питань ТЕБ і НС від 27.03.2014 року (Протокол № 6).
	1.4.4.2.Організовувати:
щомісячно – випуск листівок–інформацій та публікацію статей, що відображають специфіку користування газом, в яких висвітлювати наслідки порушень правил користування газовими приладами; 
щоквартально –передачу радіоматеріалів про причини, наслідки нещасних випадків та з питань дотримання техніки безпеки. 
1.4.4.3.Забезпечити інформування споживачів, які використовують газові прилади з організованим відводом продуктів згоряння в димоходи, про необхідність своєчасного їх обслуговування та проведення робіт по ремонту, чистці та перевірці димовентиляційних каналів спеціалізованими підприємствами. 
1.4.4.4. Активізувати роботу з населенням щодо інформування про правила користування газом і газовими приладами у побуті з метою недопущення нещасних випадків.
	1.4.5. Головам виконавчих комітетів місцевих рад, власникам житлового фонду (комунальної, кооперативної, відомчої, приватної форми власності та ОСББ):
	1.4.5.1. Категорично заборонити проводити будь-які роботи з реконструкції газифікованих приміщень без погодження з Яворівським відділенням ПАТ “Львівгаз”.
	1.4.5.2. Забезпечити якісну експлуатацію  димових та вентиляційних каналів згідно з вимогами “Правил безпеки систем газопостачання України”, своєчасно проводити їх перевірку та ремонт, своєчасно надавати акти встановленого зразка у підрозділи Яворівського відділення ПАТ “Львівгаз”. 
1.4.5.3. Забезпечити своєчасне укладання договорів на планово-технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання. 
	1.4.5.4. Забезпечити   пофарбування в жовтий колір всіх надземних, ввідних (фасадних) газопроводів житлових будинків. 
 	1.4.5.5   Забезпечити укладання актів балансового розмежування та експлуатаційноі відповідальності сторін балансоутримувачів багатоквартирних житлових будинків
1.4.6. Головам виконавчих комітетів місцевих рад, Яворівському відділенню ПАТ “Львівгаз”:
	1.4.6.1. Через засоби масової інформації довести до мешканців району інформацію щодо необхідності придбання і встановлення у приміщеннях, де розміщені газові прилади, індивідуальних газосигналізаторів з метою своєчасного виявлення небезпечної концентрації чадного та природного газу. 
	1.4.6.2. Вжити вичерпних заходів щодо посилення контролю за експлуатацією внутрішньо-будинкових газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об’єктів громадського призначення, якістю виконання робіт  з їх реконструкції та переобладнання.
1.4.7. Яворівському відділенню ПАТ “Львівгаз”, відділу  освіти райдержадміністрації (М.Дорош), головам виконавчих комітетів місцевих рад практикувати проведення щоквартально:
- бесід, лекцій в школах, навчальних закладах, гуртожитках, організаціях, промислових підприємствах на тему безпечного та заощадливого споживання газу;
- круглих столів у прямому ефірі радіо та телебачення “Запитуйте, відповідаємо” із залученням спеціалістів газових господарств та комунальних підприємств.
	1.4.8. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації (В.Коструба) у межах власної компетенції.

	2. Про посилення протипожежного захисту об’єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ та сільгоспугідь. 
	
ВИСТУПИЛИ:
-  заступник начальника районного відділення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області Хрупа Андрій Олексійович;
- завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Комар Володимир Миколайович.

За результатами розгляду питання порядку денного засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛИ:
2.1 Органам місцевого самоврядування, установам та організаціям:
2.1.1. Негайно виконати рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 07 лютого та 02 серпня 2017 року (протокол № 4 та 21).
Нагадуємо, що рішенням комісії Вам пропонувалось створити в населених пунктах опорні пункти для гасіння пожеж в екосистемах та до 12 липня 2017 року копії розпорядчих документів щодо створення добровільної пожежної охорони та опорних пунктів надати в сектор з питань ЦЗ райдержадміністрації (хто не надав, просимо терміново надати).
2.1.2. Продовжити проведення щоденного моніторингу (ранком і після обіду) в частині випалювання сухої рослинності (території, площі), закріпити відповідальних осіб для спостереження за станом торфополів.
2.1.3. В разі виявлення загорянь в екосистемах негайно:
2.1.3.1. Висилати створені добровільні пожежні команди для ліквідації пожеж та повідомляти РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області (101), чергового райдержадміністрації (2-12-54) Яворівський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (102).
2.1.3.2. Проводити адміністративне розслідування щодо виявлення винних у виникненні пожеж в екосистемах і з прибуттям   представників поліції надавати їм щодо цього необхідну інформацію.
2.1.3.3. Сприяти пожежним підрозділам у проведенні забору води із водоймищ, які знаходяться на підпорядкованих адміністративних територіях. 
2.1.4. Організовувати харчування пожежних підрозділів. 
2.2. Яворівському відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (І.Муха):
2.2.1. По кожному факту виникнення пожеж на торфополях і екосистемах  проводити розслідування, складати адміністративні протоколи та направляти відповідні подання в екологічну інспекцію для притягнення винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства. Копію подання по кожному факту виникнення пожеж на торфополях і екосистемах надавати у районну комісію з питань ТЕБ і НС. 
Наголошуємо, що винними особами у виникненні пожеж в екосистемах є особи, які здійснили підпал та, які своєю бездіяльністю сприяли цьому. 
2.2.2. Зобов’язати патрульні екіпажі у разі виявлення загорянь (пожеж) на сільськогосподарських угіддях, оперативно (негайно) надавати інформацію щодо цього підрозділам РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області та черговому райдержадміністрації (2-12-54, моб.067-4920651).
2.3. Селищному голові Краковецької селищної ради О.Мамчур відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05.05.2017 року №349/0/5-17 та з метою розбудови ефективної системи цивільного захисту населення на підпорядкованій території просимо на черговій сесії Краковецької селищної ради спільно з представниками райдержадміністрації та Яворівського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області розглянути питання створення місцевої пожежної команди у селищі Краковець у 2017 році. 
2.4. Міським, селищним сільським головам, РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області (Р. Іванчишин), Яворівському відділу поліції ГУ НП у Львівській області (І.Муха), лісогосподарствам району, відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (Р.Кавецький) у межах компетенції забезпечити неухильне виконання заходів щодо запобігання виникненню в екосистемах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою, та оперативного реагування на них.
2.5. З метою поповнення запасів ПММ, забезпечення готовності та оперативного виконання завдань з ліквідації загорянь в екосистемах та недопущення внаслідок цього виникнення НС просити голову райдержадміністрації щодо видачі з матеріально-технічного резерву району 150 (сто п’ятдесят) літрів дизпалива ДПРЧ-23 РВ ГУ ДСНС України у Львівській області.

2.6. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на  РВ Головного управління ДСНС України у Львівській області (Р.Іванчишин), відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації (Р.Кавецький) та сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації  (В.Комар) у межах компетенції.


Заступник голови районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій     підпис	    В.М.Комар

Секретар районної комісії з питань техногенно -
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій        		підпис		    Б.Я.Рурка


