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Про заходи щодо попередження
пожеж, загибелi i травмування
людей на них

Вiдповiдно до статей 6, 31 Закону УкраiЪи пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, cTaTTi З9 Кодексу цивiльного захисту УкраТни, Порядку
здiйснення навчання населення дiям у надзвичайних ситуацiях, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вtд 26 червня 20|З року Nч 444, на
виконання розпорядження голови Кiровоградськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 27 сiчня 20|7 року J\Ъ 41-р <Про заходи щодо попередженнjI
пожеж, загибелi та травмування людей на нию) та з метою недопущення
загибелi людей пiд час пожеж у житловому ceкTopi i мiнiмiзацiI негативних
наслiдкiв вiд них на територiТ району у 2017 роцi:

1. Районному вiддiлу управлiння ДСНС УкраiЪи в областi спiлъно з
сектором з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii до 1б лютого
2017 року проаншriзувати проведену у 201-6 роцi та з початку поточного року
роботу серед населення, спрямоваIry на недогtущення пожеж i загибелi людей
вiд них, та вжити вичерпнi заходи щодо iT полiпшенIuI у 2017 роцi.

2.

Створити районну комiсiю по координацii роботи груп по
вiдпрацюваIIЕю населених пунктiв з питань дотримання вимог пожежноТ
безпеки (далi - районна комiсiя) та затвердити ii склад (додаеться).

З.

Затвердити графiк вiдпрацювань робочими групами приватного

житлового сектору щодо профiлактики виникнення пожеж (додаеться).
4. Районнiй комtсш:

1) створити спiльнi робочi групи з вiдпрацювання населених пунктiв з
питань профiлактики виникнення пожеж та загибелi людей вiд них, до скJIаду
яких також включити представникiв управлiння соцiального захисту населенIuI
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райдержадмiнiстрацiТ, районного вiддirry управлiння .ЩСНС УкраiЪи в областi,
Вiльшанського вiддiлення полiцii Голованiвського вiддilгу полiцii ry НП УкраТни
в областi, закладiв охорони здоров'я, добровiльних пожежних формувань та
дегIутатв мlсцевих рад;
2) органiзувати вiдпрацювання до 13 жовтнrI 20|7 року даними групами
усього приватного житлового сектору щодо профiлактики виникненнrI пожеж,
загибелi людей вiд них та необережного поводженнr{ на водi, звернувши
особливу уваry на помешкання, де проживають соцiально незахищенi
громадяни, особи, якi н€Lпежать до (врrвливих верств населення>> (iнвалiди,
одинокi громадяни, неблагополуrнi та неповнi родини, особи, якi зловживають
спиртними напоями тощо) з оформленням вiдповiдних aKTiB перевiрок та
вiдомостей про проведенi iнструктажi з питань дотримання вимог пожежноi
безпеки;
3) за резулътатами роботи винести на розгляд районноТ ради з питань
безпечноi життедiяпьностi населення питання про полiпшення органiзацii
профiлактики пожеж та загибелi людей вiд них.
5. Районному вiддiлу управлiння

ДСНС УкраiЪи в областi:
1) органiзувати розмiщення iнформацiТ про дотримання громадянами

вимог правил пожежноi безпеки у мiсцевих засобах MacoBoi iнформацii;
2) забезпечити розповсюдження серед населення листiвок, пам'яток з
питань пожежноi безпеки у побутr.

6. Сектору з питань

цивiлъного захисту райдержадмiнiстрацii про
виконаннrI даного розпорядження до 03 листопада 201_7 року iнформувати
управлiння

!СНС

УкраiЪи в областi.

Перший засryппик голови
районноТ державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноТ
державно1 адмlнlстрац11
0б лютого 2017 Nч 22-р

склАд

районноi KoMiciT по координацiТ роботи груп по вiдпрацюванню населених
пунктiв району з питань дотриманнrI вимог пожежноi безпеки

голова koMicii

нЕстЕров

Сергiй Анатолiйович

-

перший заступник голови районноТ державноi
адмiнiстрацiТ

Застчпник голови KoMicii

БудАрЕtъкА

-

Ната-rriя ЮрiТвна

нач€Lпьник управлiння соцiального захисту
населеннrI районноi державноi адмiнiстрацii

члени робочоi грчпи:

БАлевА
Валентина ,Щмитрiвна

-

директор районного центру соцiальних сrryжб

гАлунгА
Валентина .Щмитрiвна

гон!IАров

василь олегович

григор,€в
Сергiй Сергiйович

дудн

Руслан Юрiйович

-

начаJIьник вiддiлу iнформацiйноi дiяльностi та
комунlкацlи з громадськlстю апарату
раидержадмlнlстрац11
т.в.о. начальника Вiльшанського вiддiлення
полiцii Головаrriвського вiддiлу полiцiТ

головного управлiння Нацiональноi полiцii
УlсpаiЪи в Кiровоградськiй областi

KУPIHFIA
тетяна Миколаiъна

прохоров

Антон Сергiйович

-

головний лiкар центр€tльноi районноi лiкарнi
начальник 30 .Щержавноi пожежно-рятува-гlьноi
частини управлiння,ЩержавноТ служби
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ШАIIОВАЛОВ
Андрiй Вячеславович
Селищний, сiльський голова

-

УкраiЪи з надзвичайних ситуацiй у
Кiровоградськiй областi
головний iнспектор районного вiддiлу
управлiння ,ЩержавноТ служби УкраiЪи з
надзвичайних ситуацiй у Кiровоградськiй
областi

вiдповiдно до обстежуваноТ територiТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
ВiльшанськоI районноi
державноi адмiнiстрацii
06 лютого 20|7 JФ 22-р

грАФIк

вiдпрацювань робочими групами приватного житлового сектору
щодо профiлактики виникнення пожеж

м
з/п
1.

2.

з.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11

L2.

13.

|4.
15.

Назва ради

Бчзникуватська сiльська Dада
гfuоско-забузька сiльська рада
Березовобалкiвська сiльська рада
чистопiльська сiльська рада
вiвсяникiвська сiльська рада
Сухоташлицька сiльська рада
.Щорожинська сiльська рада
йосипiвська сiльська раJIа
Добрiвська сiльська рада
станкуватська сiльська рада
маловiльшанська сiльська рада
добрянська сiльська рада
куцобалкiвська сiльська рада
Вiльшанська селищна рада
Коритно-Забузька сiльська рада

Мiсяць проведення

Лютий
Березень
Березень
KBiTeHb
KBiTeHb
Гравень
Травень
Червень
Червень

Липень
Липень
Серпень
Серпень
Вересень
Вересень

