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                                                 МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                         Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від     22.09.2022  року  №  219 

Про заходи підготовки до  

опалювального сезону 2022-2023 років 

в умовах воєнного стану 
 

 Керуючись  Законом України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні»,Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», враховуючи протокол 

чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 07 вересня 2022 року № 16, виконавчий комітет 

міської ради 
  

        В И Р І Ш И В : 
 

         1. Суб’єктам господарювання, керівникам медичних закладів, закладів 

соціальної інфраструктури, головам (керівникам) ОСББ, ЖБК, управителям, 

управляючим компаніям, які надають послуги з управління багатоквартирними 

будинками, а також співвласникам багатоквартирних будинків: 

1.1 Облаштувати місця для обігріву у підвальних приміщеннях, 

цокольних поверхах, об’єктах укриття відповідно до вимог ДСНС та 

забезпечити наявність печей на альтернативному виді палива. 

1.2 Створити запас такого палива, необхідний для проходження усього 

осінньо-зимового періоду. 

1.3. Розмістити план евакуації з приміщень укриттів відповідно до 

вимог ДСНС на кожному поверсі, дошці оголошень та при вході в укриття. 

1.4. Виконати роботи з ущільнення віконних та дверних отворів у 

місцях загального користування у житлових будинках.  

1.5 Привести в належний санітарний, пожежний стан підвальні 

приміщення, цокольні поверхи об’єктів укриття та забезпечити ємності для 

питної води із 48 год. запасом на одну особу (2 літри на добу) та забезпечити 

запас продуктів довготривалого зберігання, встановити умивальники, 

встановити в окремій кімнаті виносні баки (ємності для нечистот), провести 

ремонт електричних мереж та забезпечити належне освітлення, також 

передбачити запас ліхтариків та свічок, перевірити системи вентиляції та 



привести їх у робочий стан, створити запас медикаментів (аптечки), теплих 

речей (ковдри, шерстяні шкарпетки, каремати). 

2. Управлінню регіонального розвитку виконавчого комітету міської ради 

(Олександр ОСАДЧИЙ) розрахувати норми добового споживання 

хлібобулочних, продуктових виробів населенням Малинської міської 

територіальної громади у разі виникнення надзвичайної ситуації та вжити 

заходів щодо створення відповідного продуктового резерву. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Сергія ФУРНИКА. 

 
 

 

Міський голова                                                               Олександр СИТАЙЛО 
 

 

 

Сергій ФУРНИК 

Олександр ПАРШАКОВ 
Ігор МАЛЕГУС 

Василь ПРИХОДЬКО 
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