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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я    №23

22 листопада 2018  року                                                                                                 

Про відзначення Міжнародного Дня інваліда




                Відповідно до пункту б  підпункту 2 частини 1 статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання допомоги, в тому числі моральної і матеріальної підтримки  інвалідам, які  проживають на території с. Куренівка,    виконком сільської ради  ВИРІШИВ :

1.  Провести обстеження умов проживання  інвалідів з дитинства та інвалідів інших категорій з метою надання посильної допомоги.
2   Просити  керівників підприємств та  установ,  приватних  підприємців, які здійснюють свою діяльність на території села, надати  інвалідам посильну  допомогу.
3.  Контроль  за виконанням  даного рішення   залишаю за собою.





          Сільський голова                                                                                М.С.Пипко
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                                                                       У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я    №24

22  листопада  2018  року                                                                                                        

Про заходи з поліпшення протипожежного стану об»єктів соціальної сфери села та житлового сектору



       Заслухавши інформацію сільського голови Пипка М.С. про стан протипожежної  безпеки на території сільської ради, виконком сільської ради відмітив, що  більшість керівників  організацій, установ та домовласники  ігнорують та не виконують приписів та пропозицій служби державного пожежного нагляду, рішень виконкому сільської ради.
  Відповідно  до   Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою покращення протипожежного стану об”єктів соціальної сфери села та житлового сектору  виконком  сільської ради  В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити склад групи позаштатних інспекторів з  проведення заходів із навчання
   населення правилами пожежної безпеки та заходів з поліпшення  протипожежного    
   захисту домоволодінь, де мешкають одинокі громадяни похилого віку, багатодітні сім»ї 
   та особи, що  зловживають спиртними напоями,  згідно з додатками 1,2. 
   
  2. Забезпечити членів групи списками громадян «груп  ризику»  (одинокі пристарілі, 
      багатодітні сім»ї та особи,  що зловживають алкогольними напоями) та зобов»язати їх 
      здійснювати постійний контроль за дотриманням вказаною категорією осіб вимог  
      пожежної  безпеки.
       Грудень 2018 року                                                              Виконком сільської ради

3. Здійснити відключення електромережі від безгосподарських будівель, розташованих на 
   території сільської ради.
         До кінця року                                                                     Електрики РЕМ

    4. Організувати та провести навчання з працівниками, які здійснюють будівництво та 
        ремонт пічного опалення в будівлях різного призначення.
            До кінця року                                                                    Група позаштатних інспекторів

    5. Звернутись  до відповідних районних служб з проханням організувати та провести 
        перевірку газобалонних установок у житлових  будинках  громадян  та  інструктаж з 
        правил користування газобалонними установками.

     6. Заслухати на засіданні виконкому сільської ради про роботу по організації 
        попередження  пожеж та  виконання протипожежних заходів на підвідомчих раді 
        об»єктах:
             - Комерційні структури – до кінця поточного року.
             - Об»єкти, що знаходяться на балансі сільської ради -  до кінця поточного року.
             - ТОВ  «Чечельницьке» - до кінця поточного року.

      7. Розглянути питання стану пожежної безпеки населеного пункту на загальних зборах
          громадян.
               Травень  2019 р.                                                              Виконком сільської ради
	
       8. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.




 
        Сільський голова                                                                    М.С.Пипко




































                                                                                          Д О Д А Т О К  1
                                                                                         до  рішення виконкому  Куренівської  
                                                                                         сільської ради  №24 від 22.11.2018 року
                                                                                        



С К Л А Д
 групи позаштатних інспекторів з протипожежної безпеки
по Куренівській сільській раді


   1.  Терезюк  Василь  Петрович  -              завідуючий ФП  с.Куренівка,  член виконкому,

   2.  Перепелиця Світлана Михайлівна -  працівник територіального центру по  
                                                                      обслуговуванню одиноких непрацездатних 
                                                                      громадян,
   3.   Лебідь Олена Володимирівна -             працівник територіального центру по 
                                                                      обслуговуванню одиноких непрацездатних 
                                                                       громадян,
  4. Турчинська Валентина Миколаївна - фахівець  районного центру соціальних служб
                                                                                     для сім»ї, дітей та молоді,





       Секретар сільської ради                                               О.П.Таранець



                                        



















                                                                                           Д О Д А Т О К  2
                                                                                         до  рішення виконкому  Куренівської  
                                                                                         сільської ради №24 від 22.11.2018 року



ЗАХОДИ
з поліпшення протипожежного захисту домоволодінь, де мешкають 
одинокі громадяни похилого віку, багатодітні сім»ї та особи, що зловживають 
спиртними напоями

	Протягом року визначити всі житлові будинки, де проживають одинокі громадяни похилого віку, самотні інваліди, багатодітні сім»ї і скласти їх повний облік, визначитися з особами, які потребують опікунства або направлення в будинки пристарілих.

      Виконавці: виконком сільської ради

	Організувати та провести навчання з правил  пожежної  безпеки з особами, які займаються будівництвом та ремонтом печей.

       Виконавці: позаштатні пожежні інспектори                                      грудень 2018 року

	На  загальних  зборах  громадян села обговорити питання протипожежного стану в житловому секторі.

      Виконавці: виконком сільської ради                                                    травень  2019 року
 
	Надавати практичну допомогу в ремонті  пічного опалення та електромережі особам, що не можуть своїми силами усунути наявні порушення правил пожежної безпеки.

Виконавці: виконком сільської ради,	                  Протягом року
                          дирекція ТОВ «Чечельницьке»
	
	Постійно відвідувати за місцем проживання одиноких громадян похилого віку з метою здійснення контролю по недопущенню в їхніх будинках порушень правил пожежної безпеки. Вести облік цієї роботи.

       Виконавці: депутати сільської ради,
                           позаштатні пожежні інспектори,
                           працівники територіального центру
                          з обслуговування одиноких пристарілих                         Постійно 

	Запровадити в практику роботи і встановити порядок періодичного заслуховування

      на засіданнях виконкому сільської ради осіб, які ігнорують виконання вимог
      пожежної безпеки.




	Секретар сільської ради                                                       О.П.Таранець



                                                                        









       

