УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 28.11.2017 р.

м.Яремче

№237-р

Про усунення недоліків,
виявлених під час комплексної
перевірки

У період з 4 по 14 вересня 2017 року комісією Державної служби України з
надзвичайних ситуацій здійснено комплексну перевірку виконання вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб в
Івано-Франківській області.
З метою усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки та
на виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 21.11.2017
року №688:
1.Затвердити План заходів щодо усунення недоліків, виявлених
комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час
комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності спеціалізованих служб міської ради (далі-План), що
додається.
2.Співвиконавцям розпорядження подавати інформацію про виконання
завдань у терміни, зазначені у кожному пункті Плану у відділ з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної та
мобілізаційної роботи міськвиконкому.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ з
питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та
мобілізаційної роботи міськвиконкому (П.Савчук).
4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 28.11.2017 р. № 237-р
ПЛАН
заходів щодо усунення недоліків, виявлених
комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час
комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності спеціалізованих служб міської ради
№
пп

Найменування заходів

Виконавці

Терміни
виконання

1 Доопрацювати робочі документи членів міської комісії з питань Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому, До 25.12.2017 р.
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по члени міської комісії ТЕБ та НС
закріплених напрямках відповідальності
2 Завершити створення формувань цивільного захисту районного, Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому, До 25.12.2017 р.
міського підпорядкування
керівники установ та організацій
3 Відкоригувати розрахунки потреби фонду захисних споруд Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому
цивільного захисту та укриття населення у захисних спорудах
цивільного захисту

До 25.12.2017р.

4

Вирішити питання щодо подальшого використання захисних споруд МРЦ «Кремінці», відділ з питань НС та ЦЗН До 25.12.2017р.
цивільного захисту, які зруйновані, відсутні за фактом, міськвиконкому
безгосподарні

5

Вжити дієвих заходів щодо завершення проведення технічної Відділення «Укрсоцбанку», ПНВКФ «Гріф», Щорічно до 01.12.
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та покращення НСБ «Заросляк», о/к «Карпати» МВ У ДСНС,
стану їх готовності до використання за призначенням
СЛД №6 ПАТ «Укртелеком»
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№
пп

Найменування заходів

Виконавці

Терміни
виконання

6

Привести у відповідність з вимогами законодавства та будівельних
норм розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту у
складі містобудівної документації, зокрема генеральних планів міст
обласного значення

Відділ містобудування, архітектури,
будівництва
та житлово-комунального господарства
міськвиконкому

Під
час
розробки
генеральних планів

7

Налагодити контроль за виконанням інженерно-технічних заходів
цивільного захисту під час будівництва будинків, споруд,
розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та
транспортних комунікацій

Відділ містобудування, архітектури,
Постійно
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
міськвиконкому

8 Привести плани евакуації усіх рівнів до вимог Кодексу цивільного Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому, До 25.12.2017р.
захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від керівники установ та організацій
30.10.2013 р. № 841
9

Провести організаційну роботу щодо придбання необхідної кількості Селищні та сільські голови, відділ з питань При формуванні місцевих
вуличних гучномовців та електросирен для повного озвучення місць НС та ЦЗН міськвиконкому
програм
з масовим перебуванням людей в населених пунктах міської ради

10 Відкоригувати плани реагування на всі можливі надзвичайні ситуації Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому
у міської ланки територіальної підсистеми ЄДС цивільного захисту

До 25.12.2017р

11 Забезпечити виконання вимог статті 98 Кодексу цивільного захисту Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому, До 25.12.2017р.
України та Порядку створення та використання матеріальних керівники установ та організацій
резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015
№775, шляхом активізації роботи щодо створення та поповнення
матеріальних резервів до належних обсягів. Переглянути
номенклатури та обсяги матеріальних резервів відповідно до
можливих надзвичайних ситуацій
12 Посилити контроль за належним зберіганням та використанням Міське комунальне підприємство, керівники Постійно
матеріальних резервів
установ та організацій
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№
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Найменування заходів

Виконавці

Терміни
виконання

13 При закупівлі матеріальних цінностей до матеріальних резервів усіх Відділ з питань НС та ЦЗН міськвиконкому, Постійно
рівнів забезпечувати їх сертифікатами якості
керівники установ та організацій
14 Розробити програми щодо організації запобіжних та рятувальних ТзОВ «Скозонера»
заходів на водних об’єктах, забезпечити виконання заходів вказаних
програм

01.05.2018р.

15 Організувати роботу щодо виділення коштів на створення Селищна та сільські ради, власники об’єктів з 01.02.2018р.
підрозділів місцевої пожежної охорони та подальшого їх утримання, масовим перебуванням людей
для забезпечення належного протипожежного стану об’єктів з
расовим перебуванням людей та будинків підвищеної поверховості,
приведення у робочий стан зовнішнього протипожежного
водопостачання
16 Організувати роботу щодо забезпечення протипожежного захисту Управління освіти міськвиконкому, відділ Постійно
об’єктів відомчих організацій, підприємств та установ. Привести у культури міськвиконкому, центральна міська
працездатний стан системи пожежної автоматики, аварійного лікарня,керівники установ та організацій
освітлення, оповіщення людей про пожежу та забезпечити
приміщення
підвідомчих
об’єктів
необхідною
кількістю
вогнегасників.
Вирішити
питання
щодо
фінансування
експлуатаційно-технічного обслуговування технічних засобів
оповіщення

4

