
їЕРДЖУЮ
ні всякий селищний головаш Юлія ОЛЕКСЕНКО

10 грудня 2021 року

ПРОТОКОЛ №14
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Калинівської селищної ради

смт Калинівка 10 грудня 2021 року

Головував: Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:

1. Про дотримання суб’єктами господарювання Калинівської селищної 
територіальної громади вимог пожежної безпеки.

СЛУХАЛИ: 1. Про дотримання суб’єктами господарювання Калинівської 
селищної територіальної громади вимог пожежної безпеки.

ДОПОВІДАЧІ:

Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів;

Степаненко А.Т. зачитав інформацію, надану Фастівським районним 
управлінням ГУ ДСНС України у Київській області щодо дотримання 
суб’єктами господарювання Калинівської селищної територіальної громади 
вимог пожежної безпеки.

В населених пунктах Калинівської селищної територіальної громади за 
останні 6 місяців виникло понад 40 пожеж. З початку року на пожежах 
загинуло 4 особи. Всі загиблі особи внаслідок пожеж, які виникли в житловом) 
секторі населених пунктів територіальної громади.

Протягом року на об’єктах підприємств, установ і організацій в населенню 
пунктах територіальної громади виникло 4 пожежі: 01.03.2021 магазин ТОЕ 
«Фора», вул. Центральна, 78-А, смт Калинівка; 07.03.2021 неексплуатуєм;
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будівля TOB «Ясенсвіт», вул. Гагаріна, 62-А., с. Мала Солтанівка; 24.10.2021 
прибудова до складської будівлі ТОВ «Фієста» вул. Залізнична, 158-В, смт 
Калинівка; 02.11.2021 допоміжна будівля на території ресторану для зберігання 
інвентарю ТОВ «Нафта-Віс» вул. Підлісна, 1, смт Калинівка.

З метою посилення стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки 
об’єктів підприємств, установ і організацій, зменшення кількості виникнення 
пожеж і їх наслідків у житловому секторі

ВИРІШИЛИ:

Калинівській селищній раді, 
підприємствам, установам, організаціям 
незалежно від форми власності
(з масовим перебуванням людей), 
розташованих на території Калинівської 
селищної територіальної громади, 
керівникам закладів освіти 
Калинівської селищної ради, 
Фастівському РУ ГУ ДСНС України у 
Київській області

1. Посилити агітаційно-просвітницьку роботу з населенням щодо 
правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та пожеж.

2. Організувати виготовлення та розміщення на об’єктах з масовим 
перебуванням людей плакатів, листівок, текстів застережень щодо необхідності 
дотримання населенням правил пожежної безпеки.

Калинівській селищній раді,
управлінню соціального захисту 
населення Калинівської селищної ради, 
службі у справах дітей Калинівської 
селищної ради,
Фастівському РУ ГУ ДСНС України у 
Київській області,
Фастівському РУ поліції ГУ НП в 
Київській області
підрозділу ПАТ «Київоблгаз», 
підрозділу ДТЕК «Київські Регіональні 
Електромережі»

3. Проводити рейдові відпрацювання житлових помешкань громадян 
похилого віку, інвалідів, ветеранів війни, малозабезпечених та багатодітних 
сімей в населених пунктах Калинівської селищної територіальної громади.
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Відділу освіти Калинівської селищної 
ради, керівникам закладів освіти 
Калинівської селищної ради, 
Фастівському РУ ГУ ДСНС у Київській 
області

4. Проводити в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 
агітаційно-просвітницьку роботу з дітьми під час перебування дітей в освітніх 
закладах та з батьками дітей під час батьківських зборів.

Калинівській селищній раді, 
управителям багатоквартирних 
будинків (групи будинків) Калинівської 
селищної територіальної громади, 
Фастівському РУ ГУ ДСНС України у 
Київській області

6. Інформувати мешканців багатоквартирних житлових будинків про 
дотримання правил пожежної безпеки у побуті шляхом регулярного 
розміщення на дошках оголошень плакатів, листівок, текстів застережень.

Заступник голови комісії

Секретар комісії Алла ЗАЄЦЬ


