
Рішення № 21 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 8 від 16 серпня 2016 року) 

 

ІІ. Аналіз роботи ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту Дніпровського району м. Києва у першому 

півріччі 2016 року 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Герасимова Є.В. 

щодо аналізу роботи ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту Дніпровського району м. Києва у першому 

півріччі 2016 року взяти до відома. 
 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, які мають на 

балансі захисні споруди цивільного захисту, завершити проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р. 
 

Відповідальний: перший заступник голови 

райдержадміністрації 
 

Виконавці: Герасимов Є.В., Шилохвост І.В., 

керівники підприємств, установ 

та організацій Дніпровського 

району м. Києва 
 

Термін:  до кінця 2016 року 
 

3. Керівникам потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО) та об’єктів 

підвищеної небезпеки (ОПН): 

1) забезпечити та провести навчання з працівниками підприємств 

відповідно до Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в 

установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; 

2) укласти угоди на постійне та обов’язкове обслуговування 

підприємств аварійно-рятувальними службами; 

3) обладнати об’єкти системами раннього виявлення надзвичайної 

ситуації та оповіщення населення, активізувати роботу по підключенню 

об’єктів до системи цілодобового пожежного спостереження та системи 

раннього виявлення пожеж і аварій; 

 

4) вжити заходів із забезпечення особового складу формувань 

цивільного захисту промисловими засобами індивідуального захисту органів 

дихання, приладами радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного 

контролю. 

Відповідальний: перший заступник голови 

райдержадміністрації 
 



Виконавці: Герасимов Є.В., Шилохвост І.В., 

керівники потенційно-

небезпечних об’єктів та об’єктів 

підвищеної небезпеки 
 

Термін:  протягом 2016 – 2017 років 
 

4. Для підвищення протипожежного стану закладів освіти, охорони 

здоров’я, культури, туризму, культурної спадщини та культових споруд вжити 

заходів щодо закупівлі необхідного протипожежного обладнання, ремонту 

установок систем автоматичної пожежної сигналізації, перезарядки 

вогнегасників та проходження відповідальними особами навчання правилам 

пожежної безпеки. 

Відповідальний: заступник голови 

райдержадміністрації 
 

Виконавці: Іваніна Н.В., Карабаєв Д.Т., 

Шуригайло О.І. 
 

Термін:  до кінця 2016 року 
 

5. Начальникам житлово-експлуатаційних дільниць, на базі яких 

створені консультативні пункти з питань цивільного захисту, забезпечити 

роботу відповідно до вимог наказу Міністерства надзвичайних ситуацій 

України від 07.06.2011 року № 587 “Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення 

функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при 

житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах”. 
 

Відповідальний: перший заступник голови 

райдержадміністрації 
 

Виконавці: Прогонюк С.Т., Герасимов Є.В., 

начальники житлово-

експлуатаційних дільниць 
 

Термін:  до кінця 2016 року 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 


