УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 01.02.2019 р.

м.Яремче

№26-р

Про усунення недоліків,
виявлених під час контрольної
перевірки
Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
року № 98 -р, листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
03.10.2018 року № 01-15064/262 у період з 12 по 22 листопада 2018 року
комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено
контрольну перевірку усунення недоліків, виявлених у вересні 2017 року під
час комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
та діяльності аварійно-рятувальних служб в Івано-Франківській області.
Згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання розпорядження
обласної державної адміністрації від 28.01.2019 року №29 «Про усунення
недоліків, виявлених під час контрольної перевірки», з метою усунення
виявлених під час контрольної перевірки недоліків:
1.Затвердити План заходів щодо вирішення проблемних питань,
виявлених під час контрольної перевірки усунення недоліків комплексної
перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових 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 01.02.2019 р. № 26-р
ПЛАН
заходів щодо вирішення проблемних питань, виявлених під час
контрольної перевірки усунення недоліків комплексної перевірки
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань
цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності
спеціалізованих служб міської ради
№
пп

Терміни
Найменування заходів

Виконавці

1 Організувати роботу щодо виділення Селищний та сільські голови
коштів на створення підрозділів місцевої
пожежної охорони та подальшого їх
утримання

виконання
Впродовж
2019 року

2 Обладнати заклади освіти, культури,
Управління освіти
Впродовж
лікувальні
заклади
системами
міськвиконкому, відділ
2019 року
автоматичного протипожежного захисту культури, центральна міська
та забезпечити оброблення вогнезахисним лікарня, КНП Яремчанський
розчином дерев’яних конструкцій горищ ЦПМСД, КНП «Ворохтянська
цих будівель
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини»,
санаторії «Смерічка»,
«Сніжинка», «Прикарпатський»,
«Гірське повітря» , МРЦ
«Кремінці»
3 Привести у робочий стан зовнішнє Селищний та сільські голови,
протипожежне водопостачання
ВУВКГ, МКП

Впродовж
2019 року

4 Забезпечити виконання Плану заходів Селищний та сільські голови,
щодо реалізації Концепції розвитку та відділ з питань НС та ЦЗН
технічної
модернізації
системи міськвиконкому
централізованого оповіщення про загрозу
виникнення
або
виникнення
надзвичайних ситуацій

Впродовж
2019 року

5 Оновити облікову документацію на Відділ з питань НС та ЦЗН
захисні споруди цивільного захисту (далі міськвиконкому, МВ У ДСНС,
- ЗСЦЗ), здійснювати систематичний
контроль за станом готовності ЗСЦЗ

До 01.04.
2019 р.

6 Завершити
технічну
інвентаризацію
ЗСЦЗ,
вирішити
питання
щодо
подальшого використання ЗСЦЗ, які
зруйновані, відсутні за фактом або
безгосподарні

ПАТ«Укрсоцбанк», ПНВКФ
«Гріф», НСБ «Заросляк», відділ
з питань НС та ЦЗН
міськвиконкому

До 01.03.
2019 р.
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№
пп

Терміни
Найменування заходів

Виконавці

7 Забезпечити
достатньою
кількістю Центральна міська лікарня, КНП
автономних джерел електропостачання Яремчанський ЦПМСД,
заклади охорони здоров’я
комунальне КНП«Ворохтянська
амбулаторія загальної практики
сімейної медицини»
санаторії «Смерічка»,
«Сніжинка», «Прикарпатський»,
«Гірське повітря», МРЦ
«Кремінці»
8 Проводити спеціальні об’єктові навчання
і тренування з питань цивільного захисту
у терміни і спосіб, визначені чинними
нормативно-правовими актами

виконання
До кінця
2019р.

Керівники установ та
Впродовж
організацій, МВ У ДСНС, відділ 2019 року
з питань НС та ЦЗН
міськвиконкому

9 Визначити та облаштувати достатню Селищний та сільські голови, ВК До 01.03.
кількість місць масового відпочинку « Буковель», відділ з питань НС
2019 р.
людей на водних об’єктах на території та ЦЗН міськвиконкому
міської ради
10 Здійснити коригування планів реагування Відділ з питань НС та ЦЗН
на надзвичайні ситуації міської ланки міськвиконкому
територіальної
підсистеми
єдиної
державної системи цивільного захисту в
тримісячний термін після затвердження
методичних рекомендацій відповідно до
Порядку розроблення планів діяльності
ЄДС ЦЗ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2017 року № 626

У
тримісячний
термін
після
затвердже
ння
методичних
рекомендацій

11 При виникненні надзвичайних ситуацій МВ У ДСНС, відділ з питань НС
При
забезпечити роботу штабу з ліквідації та ЦЗН міськвиконкому
виникнен
наслідків надзвичайної ситуації. Провести
ні
навчання, тренування штабів щодо
надзвичай
порядку дій і взаємодії, ведення
них
оперативно-технічної
і
звітної
ситуацій
документації
12 Забезпечити придбання спеціалізованими Керівники міських
службами цивільного захисту засобів спеціалізованих служб
індивідуального захисту
13 Забезпечити поповнення матеріальних
резервів
усіх
рівнів
матеріальнотехнічними засобами згідно затверджених
номенклатур

Керівники установ та
організацій, селищний та
сільські голови, відділ з питань
НС та ЦЗН міськвиконкому

Впродовж
2019 року
Впродовж
2019 року
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Найменування заходів

Виконавці

виконання

14 Забезпечити
належне
вчасне Фінансове управління
Впродовж
фінансування заходів місцевих програм з міськвиконкому, відділ з питань 2019 року
попередження надзвичайних ситуацій
НС та ЦЗН міськвиконкому,
селищний та сільські голови
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