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ПРОТОКОЛ Х»15/22
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Курісовської сільської ради

30 грудня 2022 року с. Курісове

Початок засідання о 10.00 год.

Головував:  Курісовський сільський голова, голова комісії
Валентин ГРИГОРЖЕВСЬКИЙ

Присутні: Перший заступник Курісовського сільського ГОЛОВИ,

заступник голови комісії Сергій УШЕНКО
староста  Сербківського  старостинського округу Павло
ПЕТЛЬОХА
староста Новомиколаївського старостинського округу Вадим
ГУМЕНЮК
Начальник КП «Сількомунгосп» Ігор РУБЧЕНКО

Секретар: Начальник відділу ЦНАП Кеурісовської сільської ради
ПРИЛОЖЕНКО Андрій Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ТД Про стан готовності об'єктів комунального господарства
громади до роботиу зимовий період 2022/2023 років.

З метою попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій,
пов'язаних із погіршенням погодних умов та створення умов для належного
функціонування і безперебійної роботи систем життєзабезпечення мешканців
громади комісія

ВИРІШИЛА:

5 Створити необхідний матеріальний резерв пально-мастильних
матеріалів, піску, соляної суміші, лікарських засобів та забезпечити
своєчасного поповнення.



ет Підготувати усі наявні засоби для очищення доріг та вулиць

населених пунктів громади від снігових заметів.
Є Узгодити з керівниками підприємств, організацій, фермерських

господарств питання щодо виділення автотранспорту спеціальної техніки для

усунення снігових заметів.
4. Забезпечити роботу «пунктів незламності» відповідно до вимог

чинного законодавства.
б Підготувати сільські амбулаторії до роботи під час складних

погодних умов, забезпечити їх резервними джерелами електроживлення та

запасом паливно-мастильних матеріалів.
6. Мати в готовності медичний транспорт до роботи у зимовий

період та провести його відповідне технічне обслуговування.

ї КП «Сількомунгосп» забезпечити контроль за роботою систем

водопостачання.
8.|Довести інформацію до керівників підприємств, установ,

організацій, фермерських господарств щодо дотримання заходів пожежної

безпеки під час підготовки та проведення святкових заходів, зокрема у

місцях з масовим перебуванням людей.
9. Із залученням засобів масової інформації забезпечити постійне

інформування населення про виникнення надзвичайних ситуацій та надання

рекомендацій щодо дій та виконання необхідних заходів при погіршенні

погодних умов.

ї. Організація роботи по обладнанню укриттів для учасників

освітнього процесу, визначення можливої форми навчання.

Відповідно|до|Розпорядження Одеської0обласної військової

адміністрації від 17.06.2022р. Хо345/А-2022 «Про підготовку закладів освіти

областіїдо|початку 2022-2023 навчального року та відповідного

розпорядження Березівської районної військової адміністрації від

17.06.2022р. Хо48/А-2022 у закладах освіти територіальної громади
Курісовської сільської ради здійснено перевірку укриттів для учасників
освітнього процесу з метою визначення можливої форми навчання по

кожному навчальному закладу, враховуючи бажання батьків щодо формату

навчання.
Враховуючи результати проведених перевірок комісія

ВИРІШИЛА:

Затвердити форму навчанняу закладах освіти Курісовської громади:

- - Форма ;

Хо Навчальний заклад
Р Примітка

навчання
1. |Опорний заклад|«КУРІСОВСЬКИЙ

3 15.01.2023
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ|змішана он їси
СІ СТУПЕНІВ»

у разі готовності укриттів
1



2. |Каїрська|філіяаопорного закладу
«КУРІСОВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ|Оп-Ійпе

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-Ш СТУПЕНІВ»
3.|Олександрівська|філія|опорного

закладу|освіти «КУРІСОВСЬКИЙ|(удііпе
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І-Ш СТУПЕНІВ»

4.|Сербківський ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ й з 15.01.2023
змішана

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ПІ СТУПЕНІВ у разі готовності укриттів

5. |НОВОМИКОЛАЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ
КУРІСОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ|1 Пом

6 |ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- б
САДОК) «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ЗО

7 |ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- -
САДОК) «РАДІСТЬ» МР

8.|Олександрівський ДОШКІЛЬНИЙ бНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
9. |ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД іпростій«РОМАШКА» с.Новомиколаївка

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

Валентин ГРИГОРЖЕВСЬКИЙ

Андрій ПРИЛОЖЕНКО


