УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 5 » серпня 2011 року

№ 564-р
смт Голованівськ

Про
створення
консультативних
пунктів з питань цивільного захисту
при сільських, селищних радах
Відповідно до вимог Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру», наказу МНС України від 23 квітня
2001 року № 97»Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на
підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру», зареєстрованого у Міністерства юстиції України
6 червня 2001 року за № 481/5672 та згідно з Примірним положенням про консультаційні
пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських
(селищних) радах, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 1 серпня 2011 року № 656-р «Про порядок створення та організацію роботи
консультативних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних
організаціях та сільських (селищних) радах області»:
1. До 1 жовтня 2011 року створити консультативні пункти з питань цивільного захисту
при сільських (селищних) радах.
2. Начальникам цивільного захисту – сільським (селищним) головам:
призначити відповідального за роботу консультативного пункту спеціально
уповноважену посадову особу з питань надзвичайних ситуацій сільської (селищної) ради;
розробити, погодити відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації та до
1 жовтня 2011 року затвердити Положення про консультативний пункт;
виділити для розміщення консультативних пунктів спеціальні приміщення (кімнати,
кабінети), які до 30 квітня 2012 року обладнати необхідними стендами та укомплектувати
навчальними засобами за рахунок сільських (селищних) рад;
укомплектувати консультативні пункти консультантами – активістами на громадських
засадах з числа ветеранів Цивільної оборони, громадян, які успішно пройшли повний курс
навчання та мають необхідну підготовку;
навчання не зайнятого у сферах виробництва та обслуговування населення здійснювати
шляхом забезпечення умов для самостійного вивчення їм матеріалів посібників, пам’яток,
іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування
спеціальних відео- та аудіо матеріалів, розповсюдження серед населення різного роду
рекомендацій, пам’яток тощо, а при необхідності – надання індивідуальних консультацій
про стан захисту, методи та способи забезпечення безпеки людей у НС за місцем;
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організувати взаємодію з курсами підвищення кваліфікації керівних кадрів навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області
щодо надання їх педагогічними працівниками постійної консультаційно-методичної
допомоги сільським (селищним) радам при створенні пунктів, розробленні для них наочних
просвітницько-інформаційних матеріалів та організації роботи з консультування населення
району.
3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації надати
організаційну допомогу сільським (селищним) головам у створенні та організації роботи
консультаційних пунктів.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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