УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
21.06.2017

Свалява

№

163

Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час
проведення комплексної перевірки виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності
аварійно-рятувальних служб у Закарпатській області

Відповідно до статей 2, 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Кодексу цивільного захисту України, на виконання розпорядження
голови облдержадміністрації 08.06.2017 № 277 „ Про план заходів щодо усунення
недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки виконання вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у
Закарпатській--області”:
1. Затвердити заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час
проведення комплексної перевірки виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної
безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Закарпатській області, що
додаються.
2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання зазначених заходів,
про що інформувати райдержадміністрацію щомісяця до 29 числа.
3. Покласти на головного спеціаліста з питань цивільного захисту апарату
райдержадміністрації загальну координацію роботи з виконання заходів, про що
інформувати голову райдержадміністрації та управління цивільного захисту
облдержадміністрації щомісяця до 1 числа.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
21.06.2017 № 163
ЗАХОДИ
щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у
Закарпатській області
№
Найменування заходів
з/п
1. Опрацювати питання щодо утворення
підрозділу з питань цивільного захисту

Відповідальні
за виконання
самостійного Перший
заступник
голови
райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань
цивільного захисту апарату райдержадміністрації

Термін
виконання
До 23 червня
2017 року

2. Опрацювати питання щодо оформлення допуску та надання Перший
заступник
голови
райдерж- До 1 вересня
доступу до державної таємниці працівникам з питань адміністрації, сектор з питань забезпечення
2017 року
цивільного захисту
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
3. Внести зміни до положень про ланки територіальної підсис- Перший
заступник
голови
райдерж- Червень 2017
теми єдиної державної системи цивільного захисту адміністрації, головний спеціаліст з питань
року
Закарпатської області, визначивши конкретні суб’єкти цивільного захисту апарату райдержгосподарювання, що входять до їх складу, відповідно до адміністрації
статті 10 Кодексу цивільного захисту України
4. Розробити, затвердити та довести до кожного члена Головний спеціаліст з питань цивільного До 20 липня
місцевих евакуаційних комісій та комісій з питань захисту апарату райдержадміністрації
2017 року
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
його функціональні обов’язки
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№
Найменування заходів
з/п
5. Забезпечити
укладання
договорів
із
суб’єктами
господарювання, які надають населенню санітарно-гігієнічні
послуги з санітарного оброблення та спеціального
оброблення одягу, згідно з вимогами розпорядження
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 58-р
6. Забезпечити завершення технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту комунальної форми власності.
Вжити заходів щодо коригування технічної документації
захисних споруд цивільного захисту (інвентаризаційні
справи, технічні паспорти та облікові картки, документи на
право власності), де уже проведено технічну інвентаризацію.
Активізувати роботу щодо якісного та повного проведення
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту
приватної та державної форм власності
7. Передбачати під час формування районного бюджету
видатки на утримання захисних споруд цивільного захисту
комунальної форми власності
8. Розробити плани першочергових заходів щодо поліпшення
стану утримання захисних споруд цивільного захисту на
території району та забезпечити їх виконання

Відповідальні
Термін
за виконання
виконання
Відділ економічного розвитку і торгівлі
ІІ – ІІІ
райдержадміністрації
квартали 2017
року

Перший
заступник
голови
райдерж- Протягом 2017
адміністрації, головний спеціаліст з питань
року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації
Щороку
спільно з балансоутримувачами захисних
споруд
Перший
заступник
голови
райдерж- Протягом 2017
адміністрації, головний спеціаліст з питань
року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації спільно з балансоутримувачами захисних споруд
9. Переглянути номенклатури матеріальних резервів з Перший
заступник
голови
райдерж- До 1 липня
належними обґрунтуваннями на районному рівні, адміністрації, головний спеціаліст з питань
2017 року
враховуючи всі можливі надзвичайні ситуації, що можуть цивільного захисту апарату райдержвиникнути на відповідній території
адміністрації
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№
Найменування заходів
Відповідальні
Термін
з/п
за виконання
виконання
10. Визначити розпорядженням місця зберігання матеріальних Перший
заступник
голови
райдерж- До 23 червня
цінностей місцевих (районних) резервів
адміністрації, головний спеціаліст з питань
2017 року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації
11. Закладати до районного матеріального резерву лише ті Перший
заступник
голови
райдерж- Протягом 2017
матеріальні цінності, що мають сертифікати відповідності на адміністрації, головний спеціаліст з питань
року
весь нормативний строк зберігання
цивільного захисту апарату райдержадміністрації
12. Вжити заходів щодо виділення у 2017 році коштів у сумі не Перший
заступник
голови
райдерж- До 1 вересня
менше 50,0 тис. грн. для закупівлі матеріальних цінностей адміністрації,
фінансове
управління
2017 року
місцевих матеріальних резервів
райдержадміністрації
13. Передбачити у районному бюджеті на 2018 рік кошти у сумі Перший
заступник
голови
райдерж- До кінця 2017
не менше 100,0 тис. грн. для поповнення матеріальних адміністрації,
фінансове
управління
року
цінностей місцевих матеріальних резервів для ліквідації райдержадміністрації
надзвичайних ситуацій
14. Внести зміни до положень про структурні підрозділи Перший
заступник
голови
райдерж- До 29 червня
райдержадміністрації відповідних посадових інструкцій, у адміністрації, головний спеціаліст з питань
2017 року
яких чітко визначити відповідальних за створення, цивільного захисту апарату райдержпоповнення (оновлення), зберігання та видачу матеріальних адміністрації
цінностей місцевих матеріальних резервів для ліквідації
надзвичайних ситуацій
15. Переглянути розроблені організаційно-розпорядчі докумен- Перший
заступник
голови
райдержІV квартал
ти з питань цивільного захисту на предмет їх відповідності адміністрації, головний спеціаліст з питань
2017 року
наказу ДСНС України 12.07.2016 № 335. За потреби цивільного захисту апарату райдержрозробити нові або відкоригувати діючі
адміністрації
16. Відкоригувати документацію з питань планування заходів Перший
заступник
голови
райдерж- Протягом 2017
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№
з/п

Найменування заходів
цивільного захисту, інженерного, радіаційного, хімічного
захисту та евакуаційних заходів

17. Утворити оперативно-чергові служби та забезпечити їх
роботу на пунктах управління з метою оперативного оповіщення та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації
18. Вжити заходів для удосконалення та оновлення навчальної
матеріальної бази, інформаційно-довідкових куточків
існуючої мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та утворення нових консультаційних пунктів
при органах місцевого самоврядування та об’єднаннях
співвласників багатоквартирних будинків
19. Привести організаційно-розпорядчу та звітну документацію
з підготовки органів управління та сил цивільного захисту у
відповідність до вимог Кодексу цивільного захисту України,
Порядку підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 443
20. Забезпечити створення необхідної кількості підрозділів
місцевої пожежної охорони, придбання техніки для гасіння
пожеж та евакуації людей з будівель
21. Забезпечити поетапне відновлення і ремонт несправних

Відповідальні
Термін
за виконання
виконання
адміністрації, головний спеціаліст з питань
року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації, районний відділ управління
ДСНС України у Закарпатській області (за
згодою)
Перший
заступник
голови
райдержІІ – ІV
адміністрації, головний спеціаліст з питань квартали 2017
цивільного захисту апарату райдержроку
адміністрації
Головний спеціаліст з питань цивільного Протягом 2017
захисту
апарату
райдержадміністрації
року
районний відділ управління ДСНС України
у Закарпатській області (за згодою), сектор
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
Головний спеціаліст з питань цивільного
ІІ – ІV
захисту
апарату
райдержадміністрації,
квартали
районний відділ управління ДСНС України
2017 року
у Закарпатській області (за згодою)

Виконкоми місцевих рад спільно з районним Протягом 2017
відділом управління ДСНС України у
року
Закарпатській області
Сектор
інфраструктури
та
житловоІІІ – ІV
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№
з/п

Найменування заходів

Відповідальні
Термін
за виконання
виконання
джерел протипожежного водопостачання
комунального господарства райдержадмі- квартали 2017
ністрації спільно з виконкомами місцевих
року
рад
22. Передбачати фінансування заходів із закупівлі засобів Виконкоми місцевих рад
Протягом 2017
індивідуального захисту органів дихання для непрароку
цюючого населення, яке проживає у зонах можливого
хімічного забруднення
23. Відкоригувати документацію щодо здійснення радіаційного Перший
заступник
голови
райдерж- Протягом 2017
і хімічного спостереження
адміністрації, головний спеціаліст з питань
року
цивільного захисту апарату райдержадміністрації спільно з районним відділом
управління ДСНС України у Закарпатській
області
24. Вжити заходів щодо забезпечення реалізації вимог Порядку Виконкоми
місцевих
рад,
фінансове Протягом 2017
здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних управління райдержадміністрації, сектор
року
витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транс- інфраструктури та житлово-комунального
портні засоби яких залучаються для вивезення населення із господарства райдержадміністрації
зони надзвичайної ситуації, районів можливих дій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 серпня 2013 року № 581

