ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
ПРОТОКОЛ № 20
11 червня 2020 року

м.Шепетівка

І. Про пом'якшення протиепідемічних заходів на території міста.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020
року та позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій протокол №21 від 05.06.2020 року.
Комісія вирішила:
1. Пункт 2.1 питання 1 (про призупинення пільгового перевезення) рішення міської
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій протокол
№4 від 20 березня 2020 року, вважати таким що втратив чинність.
Термін: з 12.06.2020 року
2. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
(Драпуля Н.В.) довести зміни до населення міста.
II. Про визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах міста
та заходи щодо попередження загибелі людей на них.
Слухали: Завідувача сектора з питань НС та ЦЗН Л.М.Дмитрука.
Комісія вирішила:
1. Інформацію завідувача сектора з питань НС та ЦЗН Л.М. Дмитрука. що місця
масового відпочинку на водних об'єктах відсутні, взяти до відома.
2. В зв'язку з відсутністю місць для купання на водних об'єктах:
2.1. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
(Драпуля Н.В.) забезпечити проведення роз'яснювальної роботи через засоби
масової інформації щодо відсутності місць масового відпочинку людей на водних
об'єктах та запобіганню загибелі людей на воді.
2.2. Встановити біля водойм «КУПАТИСЬ ЗАБОРОНЕНО»:
- став на річці Еуска по вул.Старокостянтинівське шосе - АТ «Шепетівський
цукровий завод»;
- став на річці Еуска по вул.Економічна - ТО «ІІІепетівські рибалки»:
- став біля розвилки м.Славута та м.Новоград-Волинський ГО «ІІІепетівська спілка
рибалок»:
- став мікрорайон «Сонячний» - 1О «Рибалки Поділля».
2.3. Сектору з питань НС та ЦЗН (Дмитруку Л.М.) організувати спільно з
Шепетівським РС ТУ ДСІІСУ. Шепетівським ВИ ЕУ Н1ІУ. громадськими
організаціями періодичні патрулювання стихійних місць масового відпочинку
людей на воді.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського
голови В.Б. Вихівського та завідувача сектора з питань НС та ЦЗН Дмиїтука Л.М..
III. Про стан пожежного водопостачання.
Доповідає: Начальник Шегіетівського РС І У ДСНС України в Хмельницькій
області Матвійчук В.Л.

Комісія вирішила:
1.Інформацію начальника Шепетівського РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій
області Матвійчука В.Л. взяти до відома.
2.На черговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС заслухати директора
ІПепетівського
комунального
підприємства
водопровідно-каналізаційного
господарства В.П.Викова та начальника фінансового управління В.О. Дрища про
виконання рішення комісії з питань ТЕБ та ІІС питання 2 протокол №1.
Міський голова, голова
з питань ТЕБ та ІЇС

М.І Іолодюк

Спеціаліст сектора з і
секретар комісії з мит

В.Іорюков

