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ПРОТОКОЛ № 3 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

22 січня 2021 року               м. Старокостятнинів 

                

 

                                               

Головував:                     Володимир БОГАЧУК 

 

Присутні:         члени комісії (10 осіб) за окремим списком  

  

Порядок денний:  

                            

     Про стан пожежної безпеки та загибелі людей в Старокостянтинівській 

міській територіальній громаді, проведення комісійних обстежень 

помешкань одиноких, пристарілих, багатодітних, неблагополучних та 

вжиття заходів щодо приведення даних помешкань у належний 

протипожежний  стан. 

(Доповідають: Сергій ЧИЖ – начальник Старокостянтинівського РС ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області). 

 

Слухали: Сергія Чиж – начальник Старокостянтинівського РС ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області, який доповів, що протягом січня місяця 2021 

року на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

відбулось 5 (п’ять) пожеж в результаті яких одна людина загинула, одна 

отримала тяжкі опіки (70% поверхні тіла). Більша частина пожеж сталася через 

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. 

Орієнтовні збитки в результаті пожеж становлять 125 тис. грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

mailto:stkrada@starkon.gov.ua


1. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) (Наталія КОТ) спільно із інспекторами Старокостянтинівського РС ГУ 

ДСНС України у Хмельницькій області поновити проведення обстежень з 

пожежної безпеки одиноких, пристарілих неблагополучних громадян серед 

відповідних верств населення міста. 

 

        Термін: протягом 2021року 

 

2. Завідувачу відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО), 

Старокостянтинівському РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (Сергій 

ЧИЖ) посилити інформаційно-розяснювальну роботу щодо дотримання всіма 

верствами населення правил пожежної безпеки, завідувачу інформаційного 

відділу (Сергій БЛІЩ) забезпечити висвітлення на офіційному сайті, 

соціальних мережах матеріалів протипожежної тематики ( користування 

пічним, електричним, газовим опаленням)  

 

      Термін: протягом січня-квітня 2021 року 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Старокостянтинівський РС ГУ 

ДСНС в Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ). 

 

  

Перший заступник 

голови комісії      Володимир БОГАЧУК 

 

Секретар комісії      Володимир ГОРДІЙЧУК  


