
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 8 
01 липня   2021 року                                                                       м. Мукачево 
 
Головує:  Лендєл О.В. -  заступник голови комісії  ТЕБ та НС, 
                 керуючий справами виконавчого комітету  
                 Мукачівської міської ради. 
 
Присутні:  члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
Оголошення порядку денного засідання комісії: 
Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

Мукачівської міської територіальної громади. 
  
Доповідав: Праслов Є.О.- начальник Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області. 
Доповідав: Лендєл О.В.- заступник голови комісії  ТЕБ та НС,керуючий 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
 
Заслухавши інформацію доповідачів,  з метою запобігання виникнення 

пожеж та оперативного реагування на них, комісія вирішила: 
 

 Рекомендувати  Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 
області спільно з Мукачівським РУП ГУНП в Закарпатській області 

1. Створити спільну комісію та провести в установленому порядку  
перевірки закладів, що надають послуги з розміщення та проживання (готелі, 
мотелі, хостели та інші) та дитячих літніх таборів відпочинку на території 
Мукачівської міської територіальної громади  щодо додержання законодавства 
у сфері пожежної безпеки, їх функціонування та утримання згідно 
встановлених вимог протипожежної безпеки. За результатами перевірки надати 
комісії з питань ТЕБ та НС проміжковий звіт до 31.07.2021 року. 

2. Здійснити контроль виконання приписів за результатами перевірок стану 
пожежної безпеки цих закладів,  проведених протягом 2021 року. 
 

Термін: протягом 
 липня 2021 року 



Рекомендувати Мукачівському РЕМ 
3. Надати Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області  

перелік об’єктів  на території Мукачівської міської територіальної громади, на 
яких встановлені сонячні електростанції. 

Термін: до 06.07.2021 року 
 
Власникам (керівникам) закладів, що надають послуги з розміщення 

та проживання (готелі, мотелі, хостели та інші) на території Мукачівської 
міської територіальної громади 

4. Забезпечити неухильне виконання вимог щодо додержання 
законодавства у сфері пожежної безпеки у підконтрольних закладах. 

5. Надати доступ до підконтрольних (підвідомчих) об’єктів та приміщень 
працівникам Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області та 
Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, які будуть здійснювати 
перевірки щодо додержання законодавства у сфері пожежної безпеки. 

Термін: невідкладно 
 

Відділу економіки Мукачівської міської ради 
6. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу з власниками 

(керівниками) закладів, що надають послуги з розміщення та проживання 
(готелі, мотелі, хостели та інші) Мукачівської міської територіальної громади, 
щодо проведення позапланових перевірок додержання законодавства у сфері 
пожежної безпеки. 

Термін: невідкладно 
 
Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю, відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

7. Здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності 
додержання правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок виникнення 
(виявлення) пожежі. 

Термін: постійно 
Голосували: «За» -__U22U__ 

«Проти» - __0__ 
«Утримався» - _0_ 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради, 
заступник голови комісії  ТЕБ та НС                                  О.ЛЕНДЄЛ                        
                                     
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  
мобілізаційної та оборонної роботи, 
секретар комісії              В.ЯЦКІВ  


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

