
 
 

БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07. 06 . 2019  №  9/8 

          с. Боратин 

 

Про  організацію цивільного захисту (ЦЗ) 

на території Боратинської сільської ради.  

 

 

             Згідно з вимогами Кодексу цивільного  захисту України , сільська  рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

         1.  Для забезпечення захисту населення, в разі виникнення надзвичайних ситуацій (НЗ) 

мирного і воєнного часу створити: комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій призначити відповідальних за напрямки, робочу та оперативну групи, формування ЦЗ. 

         2. Згідно з Кодексом цивільного захисту України безпосереднє керівництво територіальною 

підсистемою ЦЗ  сільської ради покласти на сільського голову Яручика С.О. 

         3. Особою, відповідальною з питань ЦЗ, призначити спеціаліста землевпорядника  сільської 

ради Саченка Ярослава Григоровича.   

         4. Створити комісію з питань  техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних  ситуацій у 

складі :  

             голова  комісії – уповноважений  керівник з ліквідації наслідків НС – Бехнюк  Віктор 

Миколайович – заступник сільського голови , 

             члени комісії – штаб з ліквідації  НС – Цейко Юрій Феодосійович – директор ПП « Фабрика 

солодощів «Ласка», Романчук Олександр  Сергійович - інженер  КСП «Боратин», 

Момот Леонід  Володимирович – член виконкому, Ярема  Василь Петрович – виконавчий директор 

ТзОВ «Україна-Баїв»,  Косарук Вікторія Ярославівна – в.о. старости сіл Промінь, Коршовець, 

Вербаїв, Лучиці, Мстишин,  Киричук Галина Василівна – завідувач ДНЗ  с.Боратин,  Демчук 

Антоніна Антонівна – директор ЗОШ І-ІІ ступеня с.Промінь                       

        5.  Для забезпечення заходів з ЦЗ, захисту населення і територій від наслідків  НС та проведення 

спеціальних робіт призначити відповідальних : 

            з питань комунально-технічного, матеріального та транспортного забезпечення – Ільюка 

Романа Ігоровича – директора КП «Боратин»; 

            з питань оповіщення та зв’язку - Самчук   Аллу  Ярославівну  - начальника поштового зв’язку 

с. Боратин;  

            з питань протипожежного забезпечення – Саченка  Ярослава  Григоровича – спеціаліста 

землевпорядника; 

            за проведення евакозаходів – Нежваловську  Оксану Петрівну- керуючу справами сільської 

ради; 

            з питань торгівлі і харчування – Ковальову Руслану Богданівну – завідувача магазином с. 

Боратин; 

               з питань захисту тварин і рослин – Косарук  Людмилу Андріївну – ветлікаря; 

               з питань охорони громадського порядку – Парфелюка  Миколу  Володимировича– 

дільничного інспектора; 



         6. Для поточної роботи, збору інформації, підготовки пропозицій керівнику ЦЗ під час 

проведення   навчань з ЦЗ і в ході ліквідації наслідків НС створити робочу групу у складі:  

Янчук Тетяни Павлівни,  Кравчук Оксани Олександрівни, Місюк Тамари Адамівни, Сахан Людмили 

Андріївни,  Косарук  Вікторії  Ярославівни.    

          7. Для оцінки обстановки на місці НС , організації робіт щодо її ліквідації створити оперативну 

групу у складі : Бехнюка  Віктора Миколайовича – заступника сільського голови, 

Ільюка Романа Ігоровича – директора КП «Боратин», Косарук Вікторії Ярославівни –в.о. старости  

сіл Промінь, Коршовець, Вербаїв,  Лучиці, Мстишин,  Кравчук Оксани Олександрівни – в.о. сіл Баїв, 

Городище, Цеперів,  Павловича Ігоря Івановича – директора ТзОВ « Україна-Баїв». 

           8. для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт, а також ліквідації наслідків НС 

створити формування ЦЗ та призначити їх командирами і начальниками: 

           аварійно-рятувальну групу в кількості 23 чол. 

Командир – Сітуха  Петро Михайлович  ( список особового складу додається ) 

           Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного контролю» від 2000року, для підтримання громадського порядку під час стихійного 

лиха  та інших надзвичайних ситуацій створити громадське формування – варту порядку в кількості 

13 чол. Старшина варти – Ільюк Роман Ігорович ( список особового складу додається). 

           10. Відповідальній з питань ЦЗ з членами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій відкоригувати план реагування на надзвичайні ситуації сільської ради і 

погодити його з сільським головою, розробити і затвердити функціональні обов’язки посадових 

осіб, провести розрахунки щодо забезпечення населення сільської ради засобами індивідуального 

захисту та внести попозиції по вирішенню цього питання. 

          11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Саченка  Ярослава Григоровича. 

          12. Рішення довести до всього керівного складу задіяного у виконанні заходів ЦЗ. 

          13. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  сільського голову   

Яручика С.О.              

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                                                                 С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 


