від 01 вересня 2015 року

№ 243-р

Про утворення комісії з контролю
за станом спортивних споруд
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України - міністра
культури України від 14 липня 2015 року № 29104/1/1-15 до листа федерації
футболу України від 09 липня 2015 року № 2451 щодо забезпеченим
громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольний
матчів та відповідно до Закону України від 08 липня 2011 року № 3673-VІ «Про
особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки зв’язку
і підготовкою та проведенням футбольних матчів», постанови Кабінету
Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 341 «Про затвердження Порядку
організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
під час проведення футбольних матчів», листа обласної державної адміністрації
від 29 липня 2015 року № 01-18/839/4 та з метою активізації роботи у напрямку
забезпечення якісної діяльності за станом спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів та необхідності позапланового обстеження споруд, на яких
можливе масове перебування громад:
1. Утворити комісію з контролю за станом спортивних споруд (далі –
комісія).
2. Затвердити посадовий склад комісії згідно з додатком.
3. Комісії забезпечити:
громадський порядок та громадську безпеку спортивних споруд, на яких
проводяться футбольні матчі;
внесення відповідних змін до роботи закладів торгівлі, які знаходяться на
території прилеглій до периметру стадіон, та здійснюють торгівлю
алкогольними напоями, в день проведення футбольного матчу;
перевірку наявності правил пожежної безпеки, правил поведінки глядачів
на спортивній споруді, порядку надання медичної допомоги постраждалим
особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації, або пожежі,
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забезпечення чергування машин екстреної медичної допомоги до, час та після
проведення матчу;
проведення планових навчань на випадок виникнення надзвичайної,
ситуації на спортивних спорудах, де проводяться футбольні матчі.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
01 вересня 2015 № 243-р

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
комісій з контролю за станом спортивних споруд
Голова комісії
Заступник голови районної державної адміністрації
Секретар комісії
Головний
спеціаліст
райдержадміністрації

відділу

освіти,

молоді

та

спорту

Члени комісії:
Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
начальник
управління
промисловості, інфраструктури
райдержадміністрації;

економічного
розвитку,
торгівлі,
та житлово-комунального господарства

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
начальник районного
Кіровоградській області;

відділу

управління

ДСНС

України

у

начальник Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області;
головний лікар комунального закладу «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги».

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

