
                                                               
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 1021

24 грудня  2021 року                                                           20 сесія 8 скликання

Про наслідки відпрацювання житлового сектору
сільської ради та заходи щодо його покращення 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  відділу  ЗЗП
Вінницького  районного  управління  ЦЗД  ГУ  ДНС  України  у  Вінницькій
області  Цьомика  С.В.  про  наслідки  проведення  відпрацювання  житлового
сектору  сіл  Лука-Мелешківська,  Прибузьке,  Тютьки  Лука-Мелешківської
територіальної  громади  та  шляхи  щодо  його  покращення,  депутатський
корпус відмічає, що ряд житлових будинків громадян групи ризику які не в
стані привести власне помешкання в пожежобезпечний стан перебувають в
незадовільному протипожежному стані, що може призвести до виникнення
пожежі  та  нанесення  матеріальних  збитків.  З  метою  недопущення
виникнення  пожеж  в  житловому  секторі  та  забезпечення  надійного
протипожежного стану помешкань громадян селищної ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати практичну допомогу громадянам групи ризику в приведені

їхніх помешкань в пожежобезпечний протипожежний стан.
2. Проконтролювати хід  усунення недоліків протипожежного захисту

помешкань громадян згідно інформації яка була надана до сільської ради.
3. Розробити та затвердити план протипожежних заходів на 2022 рік

та встановити жорсткий контроль за його виконанням.
4.  Систематично  проводити  навчання  населення  сільської  ради

правилам  пожежної  безпеки  в  побуті  та  в  громадських  місцях,  а  по
закінченню проведення навчання усі підтверджуючі матеріали представити в
Вінницьке районне управління.    

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на покласти на
сільського голову Августовича Б.І..

Сільський голова Богдан АВГУСТОВИЧ
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