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ПРОТОКОЛ № 5
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

м. Лисичанськ “25 ” березня 2016 р.

Головував: міський голова -  голова міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шилін Сергій 
Іванович.

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

І.затвердження Плану першочергових (невідкладних) 
запобіжних заходів і робіт на об’єктах і територіях з ризиком 
виникнення надзвичайних ситуацій у м. Лисичанськ на 2016 рік.

( Агафонов В.А. )

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, міська 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій вирішила:

1.Затвердити План першочергових (невідкладних) запобіжних 
заходів і робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення 
надзвичайних ситуацій у м. Лисичанськ на 2016 рік (додаток 1).

2. Керівникам ЛКСП "Лисичанськводоканал", філії Лисичанського 
міжрайонного управління по експлуатації газового господарства ПАТ 
«Луганськгаз», КП "Лисичанськтепломережа" надавати інформацію про 
стан виконання плану до Лисичанського міського управління ТУ ДСНС 
України у Луганській області та відділу мобілізаційної, режимно-секретної 
роботи та цивільного захисту міської ради.

Термін: щоквартально, до 1 числа 
місяця, що настає за звітним



II. Про попередження виникнення та ліквідацію пожеж у 
природних екосистемах Лисичанської міської ради в літній період
2016 р.

( ГрибковМ.І. )

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення міська комісія 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
вирішила:

1. Затвердити План попередження виникнення та ліквідації пожеж у 
природних екосистемах Лисичанської міської ради на літній період 2016 року 
(додаток 2).

2. Відповідальним виконавцям інформацію про виконання заходів, 
передбачених Планом, надавати Лисичанському міському управлінню 
ГУ ДСНС України у Луганській області.

Термін:по визначеним термінам -  
протягом 5 днів після їх закінчення; 
по термінам «протягом літнього 
періоду» та «постійно» - щомісяця.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Лисичанське 
міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області.

III. Про затвердження переліку об’єктів, що надають населенню 
санітарно-гігієнічні послуги та можуть здійснювати спеціальну обробку 
техніки.

( Дембицький Р.Т. )

Станом на 25.03.2016 року на території міст Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля розташовано п’ять підприємств, які надають 
населенню санітарно-гігієнічні послуги щодо проведення санітарної обробки 
населення і одягу та одне підприємство, яке здійснює спеціальну обробку 
техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного 
характеру та особливий період, з якими укладено відповідні договори.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, міська 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій вирішила:

1. Затвердити перелік підприємств, що надають санітарно-гігієнічні 
послуги та можуть здійснювати спеціальну обробку техніки (додаток 3).

2. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі 
житлово-комунального господарства:

2.1 Переглянути та при необхідності переукласти угоди із 
підприємствами зазначеними у переліку.

Термін: до 1 липня 2016 року



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Лисичанське 
міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області та відділ 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту 
Лисичанської міської ради.

IV. Про затвердження плану дій спеціалізованих служб цивільного 
захисту міста, суб’єктів господарської діяльності у разі виникнення 
повені та паводків у 2016 році на території мм. Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, міська 
комісія вирішила:

1. Затвердити План дій спеціалізованих служб цивільного захисту 
(далі - ЦЗ) міста, суб’єктів господарської діяльності у разі виникнення 
повені та паводків у 2016 році на території мм. Лисичанська, Новодружеська 
та Привілля (додаток 4).

2. Керівникам спеціалізованих служб ЦЗ міста та суб’єктів 
господарської діяльності міста:

2.1 Надати інформацію про виконання Плану міській комісії з питань 
ТЕБ та НС через відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 
цивільного захисту міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту.

( Агафонов В. А. )

Термін: до 05 травня 2016 року

Голова комісії С.І.Шилін

Секретар комісії І.М.Жуган


