
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 24. 12. 2011   р.                                                                                             №  494 

 

 

Про створення консультаційних  

пунктів з питань цивільного захисту 

при житлово-експлуатаційних організаціях 

Дніпровського району міста Києва 

 

Відповідно до вимог законів України „Про захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про 

правові засади цивільного захисту”, наказу Міністерства надзвичайних 

ситуацій України від 23.04.2001 № 97 „Про затвердження порядку здійснення 

підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 року за  

№ 481/5672, наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 

№ 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” та з метою забезпечення якісного проведення просвітницько-

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

сферах виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних 

ситуаціях: 

1. Начальникам житлово-комунальних підприємств (комунальне 

підприємство  по утриманню житлового господарства, товариство з обмеженою 

відповідальністю «Україна житло-сервіс») відповідно до 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» створити при житлових ремонтно-експлуатаційних організаціях 

Дніпровського району міста Києва консультаційні пункти з питань цивільного 

захисту. 

2. Начальникам цивільного захисту – керівникам комунального 

підприємства  по утриманню житлового господарства, товариства з обмеженою 

відповідальністю «Україна житло-сервіс»,  начальникам ЖРЕО Дніпровського 

району  міста Києва своїми наказами: 

 



 

2.1. Призначити відповідальних за роботу консультаційних пунктів - 

спеціально уповноважених посадових осіб з питань надзвичайних ситуацій. 

2.2. Розробити та погодити з Управлінням з питань надзвичайних 

ситуацій Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Положення про консультаційні пункти і функціональні обов’язки працівників 

консультативного пункту. 

2.3. Виділити для розміщення консультаційних пунктів спеціальні 

приміщення (кімнати, кабінети), які дообладнати необхідними стендами та 

укомплектувати навчальними засобами за рахунок ЖРЕО. 

2.4. Укомплектувати консультаційні пункти консультантами-активістами 

на громадських засадах з числа ветеранів системи цивільної оборони, 

викладачів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також студентів 

старших курсів вищих навчальних закладів, медичного персоналу, громадян, 

які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну 

підготовку. 

2.5. Навчання не зайнятого у сферах виробництва та обслуговування 

населення здійснювати шляхом забезпечення умов для самостійного вивчення 

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 надзвичайних ситуаціях за 

місцем їх проживання. 

2.6. Організувати взаємодію з педагогічними працівниками курсів 

цивільної оборони міста щодо надання ними постійної консультаційно - 

методичної допомоги начальникам ЖРЕО при створенні пунктів, розробці для 

них наочних просвітницько-інформаційних матеріалів та організації роботи з 

консультування населення Дніпровського району міста Києва з питань 

цивільної оборони (цивільного захисту). 

3. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації Каменєву О.Л. надати керівникам  житлово-комунальних 

підприємств району організаційну допомогу у створенні та організації роботи 

консультаційних пунктів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кравченка С.О. 

 

 

 

Голова                                                                                        О.Шевчук 

 


