УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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№
від
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Керівникам департаментів, управлінь
Южноукраїнської міської ради (за списком)
Керівникам підприємств, установ та
організацій міста (за списком)
Про забезпечення виконання
заходів з усунення недоліків,
виявлених
контрольною
перевіркою ГУ ДСНС
ДОРУЧЕННЯ
Відповідно до вимог ст. 65 Кодексу цивільного захисту України, п. 17 "Плану
основних заходів цивільного захисту Миколаївської області на 2019 рік", затвердженого
розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 05 лютого 2019 року
№ 29-р, у період з 25 по 27 вересня 2019 року проведено контрольну перевірку та оцінку
діяльності Южноукраїнської міської ради щодо виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.
За результатами перевірки складено відповідний акт. До акту додається "Відомість
виявлених зауважень, виявлених перевіркою діяльності виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради".
Стан виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань
техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту Южноукраїнською міською радою
оцінюється як "обмежено відповідає вимогам".
На основі акту та відомості розроблено, погоджено та затверджено План усунення
недоліків, виявлених в ході контрольної перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській
області міста Южноукраїнська щодо виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки 25-27 вересня
2019 року.
Враховуючи вищевикладене,
ДОРУЧАЮ:
1. Керівникам департаментів, управлінь та самостійних відділів міської ради та її
виконавчого комітету, керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від
їх форми власності та відомчого підпорядкування:
1.1. забезпечити виконання заходів Плану усунення недоліків, виявлених в ході
контрольної перевірки ГУ ДСНС України у Миколаївській області міста Южноукраїнська
щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки 25-27 вересня 2019 року (далі - План, додаток 1);
Термін: за Планом

1.2. розробити відповідні відомчі плани заходів, передбачивши фінансування
протипожежних заходів, особливо на об’єктах з постійним або тимчасовим масовим
перебуванням людей, у тому числі дітей, та довести їх зміст і терміни виконання до
виконавців.
Термін: до 10.12.2019
1.3. провести розрахунок обсягу коштів, необхідних для виконання протипожежних
заходів, особливо на об’єктах з постійним або тимчасовим масовим перебуванням людей, у
тому числі дітей, на наступний бюджетний період відповідно до термінів бюджетного
календаря з підготовки проекту міського бюджету на наступний рік та прогнозу бюджету
міста на послідуючі роки.
Термін: зазначено
1.4. інформувати міського голову про виконання цього доручення та заходів Плану
через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
міської ради щокварталу у зазначені терміни та по мірі виконання.
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради (Колесников) узагальнені матеріали щодо виконання цього доручення
та заходів Плану доповідати на оперативних нарадах при міському голові та на планових
засіданнях Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього доручення залишаю за собою.
Додаток на 12-и аркушах.

Міський голова

Колесников І.К
5-99-96

В.К. Пароконний

