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Про створення робочої групи
Відповідно ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на
виконання протокольного рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій від 02.12.2016 № 27:
1. Огворши райош^ робо^ груЩ' щодо проведення перевірок місць та об'єктів
проведення масових заходів під час святкування мешкангщми райоїгу Нового Року і
Різдва Христового та затвердити її склад згідно з додатком.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій райоггу:
2.1. Вжити дієвих заходів для забезпечення належного рівня пожежної та
техногенної безпеки.
2.2. Під час організації і проведення масових заходів (концертів, спортивних
змагань, вечірок, святкових зібрань, ярмарок, презенпацій, розпродажів, виставок,
ділових зустрічей, прийомів, фуршетів, банкетів, ювілеїв, інші подібних заходів)
заборонити заповнення приміщень людьми понад встановлену норму, зменшувати
шириігу проходів між рядами, встановлення в проходах додаткових посадкових місць,
повне відключення під час спектаклів або вистав світла, проведення вогневих,
фарбувальних та інших пожежо- і вибухонебезпечних робіт, використання свічок,
бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також включення в програму
(сценарії) номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і паління.
2.3. Підпорядковані об'єкти забезпечити первинними засобами пожежогасіння
(вогнегасниками) відповідно до вимог чинного законодавства та розмістити їх на
видних і легкодоступних місцях.
2.4. Вжити необхідних та невідкладних протипожежних заходів щодо усунень
виявлених недоліків, які можуть стати прямими причинами виникнення пожеж і
надзвичайних ситуацій.
2.5. Для швидкого реагуванігя на можливі загоряння чи пожежі під час
проведення святі^вань Новорічних та Різдвяних свят організувати чергування з
числа особового складу на підпорядкованих об'єктах.
2.6. Забезпечити дотримання вимог Правил пожежної безпеки в Україні під час
проведення масових заходів.
3. Районному сектору Головного управління ДСНС України у Львівській
області (Ю. Благута):
3.1. Організувати взаємодію із органами місцевого самоврядування, районним
відділення Яворівського відділу ГУНП України у Львівській області на випадок
виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій у святкові дні зимового періоду.
3.2. Проводити роз'яснювальну роботу з підприємг^ями, які займаються
реалізацією піротехнічної продукції (супермаркети, ринки, автовокзми тощо). Під
час проведення зазна
оботи вручати пам'ятки "Про Правила користування
піротехнічними
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Склад
робочої групи щодо проведення перевірок місць та об'єктів проведення масових
заходів під час святкування мешканцями району Нового Року і Різдва Христового
І. Бабій

- завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації, керівник робочої групи

Р. Голець

- старший дільничний офіцер поліції Мостиського відділення
Яворівського відділу ГУНП України у Львівській області (за
згодою)

М. Драбчук
Л Загообенська

- провідний інспектор РС ГУ ДСНС України у Львівській області
(за згодою)
'
спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

