
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

23 січня  2019 року  Старокостянтинів   № 21/2019-р 

 

Про закріплення окремих об’єктів за 

Навчально-консультативним пунктом 

у м. Старокостянтинів Навчально-

методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області 
 

 

На підставі ст. 39 Кодексу цивільного захисту України, постанов 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях», від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку 

проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана 

з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», наказів 

Міністерства внутрішніх справ України від 16 жовтня 2018 року № 835 «Про 

затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-

методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», від              

21 жовтня 2014 року № 1112 «Про затвердження Положення про організацію 

навчального процесу з функціонального навчання», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Закріпити на 2019 навчальний рік за Навчально-консультаційним 

пунктом у м. Старокостянтинів Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області навчально-

матеріальну базу суб’єкти господарювання для використання на час 

проведення практичних занять із слухачами: 

навчально-матеріальна база державної пожежно-рятувальної частини    

№ 19 Старокостянтинівського PC ГУ ДСНС України в Хмельницькій області 

(за згодою); 

диспетчерський пункт ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (за 

згодою); 

приймальне відділення Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні (за згодою); 
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базовий консультаційний пункт щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при 

пожежах та інших небезпечних подіях Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

захисна споруда цивільного захисту Старокостянтинівського району 

електричних мереж (за згодою); 

пункт видачі засобів індивідуального захисту Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств; 

захисна споруда цивільного захисту ТОВ «Блок Майстер Україна» (за 

згодою). 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження міського 

голови від 15 січня 2018 року № 10/2018-р «Про закріплення окремих об’єктів 

за Навчально-консультаційним пунктом у м. Старокостянтинів Навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області». 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук 

 

 


