
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

22 березня 2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 95/2018-р 

 

Про утворення консультаційного пункту 

щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при 

пожежах та інших небезпечних подіях при 

Старокостянтинівській житлово-

експлуатаційній конторі 
 

 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», 

розпорядження міського голови від 21 березня 2018 року № 74/2018-рвс «Про 

відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити консультаційний пункт щодо дій у надзвичайних ситуаціях, 

при пожежах та інших небезпечних подіях для ведення просвітницько-

інформаційної роботи та пропаганди знань серед населення, яке не зайняте у 

сферах виробництва та обслуговування, (далі - консультаційний пункт) на базі 

приміщення Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори. 

 

2. Закріпити за консультаційним пунктом для надання консультаційної 

допомоги непрацююче населення міста. 

 

3. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Денега О.В.): 

1) призначити відповідальну особу за роботу консультаційного пункту; 

 

2) розробити, погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради та затвердити 

Положення про консультаційний пункт; 

 

3) виділити для розміщення консультаційного пункту спеціальне 

приміщення (кімната, кабінет), які обладнати необхідними стендами та 

укомплектувати навчальними засобами; 
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4) навчання населення, яке не зайняте у сферах виробництва та 

обслуговування, захисту та вмінням діяти в умовах надзвичайних ситуацій 

здійснювати шляхом забезпечення умов для самостійного вивчення матеріалів, 

посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного 

матеріалу, а при необхідності – отримання індивідуальних консультацій про 

стан захисту, методи та способи забезпечення безпеки людей у надзвичайних 

ситуаціях за місцем проживання, розповсюдження серед населення різного 

роду рекомендацій, пам’яток тощо. 

 

4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Більчук Ю.П.), Навчально-

консультаційному пункту цивільного захисту та безпеки життєдіяльності              

м. Старокостянтинів (Лезун В.А.) надавати консультаційно-методичну 

допомогу відповідальній особі щодо створення та організації роботи 

консультаційного пункту. 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови 

від 05 серпня 2008 року № 222/2008-р «Про створення консультаційних 

пунктів при пожежах та інших небезпечних подіях при Старокостянтинівській 

ЖЕК», від 24 червня 2010 року № 242/2010-р «Про створення базового 

консультаційного пункту щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та 

інших непередбачених подіях при Старокостянтинівській ЖЕК». 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                              В. Богачук 
 

 

 

 


