УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 25.10.2011 року № 285
Про створення мережі
консультаційних пунктів
щодо дій у надзвичайних
ситуаціях при житловоексплуатаційних організаціях
міста, сільських, селищних рад
Відповідно до вимог законів України «Про Цивільну оборону України»,
«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.1994
року № 299 «Положення про Цивільну оборону України» та на виконання
наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 23.04.2001 року № 97
«Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на
підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру» і розпорядження голови
облдержадміністрації від 11.10.2011 року № 357 «Про Примірне положення
про консультаційний пункт щодо дій населення у НС техногенного та
природного характеру» та з метою просвітницько-інформаційної роботи і
пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед
населення за місцем проживання, яке не зайняте у сфері виробництва та
обслуговування:
1. Рекомендувати сільським, селищним, міській радам:
1.1. У термін до 10.12.2011 року створити консультаційні пункти щодо
дій у надзвичайних ситуаціях для ведення просвітницько-інформаційної роботи
та пропаганди знань серед населення, яке не зайняте у сферах виробництва та
обслуговування (далі – консультаційні пункти) в житлово-експлуатаційних
організаціях, за їх відсутністю при сільських, селищних радах.
1.2. Закріпити за консультаційним пунктом для надання консультаційної
допомоги жителів відповідних територіальних громад.
2. Начальникам цивільного захисту-головам сільських, селищних, міської
рад своїми наказами:

2.1. Призначити відповідальних за роботу консультаційних пунктів
спеціально уповноважених посадових осіб житлово-експлуатаційних
організацій сільських, селищних, міської рад.
2.2. Розробити і погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації і до 15.11.2011 року затвердити Положення про
консультаційні пункти.
2.3. Виділити для розміщення консультаційних пунктів спеціальні
приміщення (кімнати, кабінети), які до 01.12.2011 року обладнати необхідними
стендами та укомплектувати навчальними засобами за рахунок житловоексплуатаційної організації сільської, селищної, міської ради.
3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації надати організаційну допомогу керівникам житловоексплуатаційних організацій сільських, селищних, міської рад у створенні та
організації роботи консультаційних пунктів.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В.
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