
УКРАЇНА

КУРІСОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

67512, Одеська область Березівський район село Курісове, вулиця Партизанської слави, 28
тел, (04855) 94180, 94192 факс (048535) 94196, е-таї!: Кигізоу5Ккаоїо (Фета! сот

ПРОТОКОЛ Ме 12/22
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Курісовської сільської ради

18 листопада 2022 року с. Курісове

Початок засідання о 14.00 год.

Головував:  Курісовський сільський голова, голова комісії
Валентин ГРИГОРЖЕВСЬКИЙ

Присутні: Перший заступник Курісовського0сільського ГОЛОВИ,

заступник голови комісії Сергій УШЕНКО
староста  Сербківського  старостинського округу Павло
ПЕТЛЬОХА
староста Новомиколаївського старостинського округу Вадим
ГУМЕНЮК
Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму
Світлана МІРЗА
Начальник КП «Сількомунгосп» Ігор РУБЧЕНКО

Секретар: Начальник відділу ЦНАП Курісовської сільської ради
ПРИЛОЖЕНКО Андрій Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

і; Прийняття заходів у зв'язку з погіршенням погодних умов на
території Одеськоїобласті 17-20 листопада 2022 року

У зв'язку з погіршенням погодних умов на території Одеської області,
поширенням на території України холодного повітря з 17 по 20 листопада
2022 року, очікування дощу з переходом у мокрий сніг і сніг із

короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см, місцями
налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с, на дорогах
можлива ожеледиця комісія

ВИРІШИЛА:



- забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на
стале функціонування систем  життєзабезпечення, енергопостачання
населених пунктів громадиі транспортного сполучення;

- організувати оперативне реагування та залучення сил і засобів
для забезпечення проїзду в населених пунктах громади, підготувати
клопотання до ТОВ «Березівське агрошляхбуд» щодо забезпечення проїзду
шляхами міжобласного, міжміського з'єднання, які проходять по території
громади;

- розгорнути визначені стаціонарні пункти обігріву в с. Курісове,
с. Новомиколаївка, с. Сербка.|В інших населених пунктах громади,
розгорнути пункти обігріву у разі їх необхідності;

- провести інформування населення щодо місць знаходження
пунктів обігріву.

Й Контроль за виконанням рішення покласти на першого
заступника Курісовського сільського голови (Ушенко С.Г.)

Валентин ГРИГОРЖЕВСЬКИЙ

Андрій ПРИЛОЖЕНКО



Березівське районне управління
067500, м. Березівка, вул. Свято Миколаївська, 25 тел/факс (04856) 2-00-01, Е-таї: Бегегімзке пргамііппуачяня аліктллеї

«18» жовтня 2022 р. Хо 2134 на Хо від

Головам територіальних громад
Березівського району

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру з поширенням на територію
України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада 2022 року в Україні пройдуть
дощі з переходому мокрий снігі сніг із короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см,
місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с, на дорогах можлива ожеледиця.
Очікується поступове зниженнятемператури 17-18 листопада 2022 року до 1-6 морозу, 19-20 листопада
2022 року місцями до 8-10 морозу.

В зв'язку з вищевикладени прошу Вас провести наступні заходи:
І. У зв'язку із погіршенням погодних умов провести позачергове засідання комісії ТЕБ та НС на

якої розглянути питання щодо: тть- забезпечення моніторинту можливого впливу погодних умов на стале фФункпіонування систем
житєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортного сполучення.
- організації оперативного реагування та залучення необхідних сил та засобів для забезпечення проїзду
транспорту на автомобільних дорогах та в населених пунктах, ліквідації аварій у системах
життєзабезпечення і відновлення енергопостачання населених пунктів.

- розгортання стаціонарних пунтів обігріву для надання допомоги людям та забезпечення їх цілодобової
роботи.

2. Провести інформування населення через засоби масової інформації щодо місць знаходження
пунктів обігріву.

Начальник Березівського РУ
ГУ ДСНС України в Одеській області
підполковник служби цивільного захисту Максим СЬОМКИН

Вик. Олександр КОРІННИЙ
тел. 0664475528

вх. ме МИШІ В.

«/Р» /РО бер,


