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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«м, до. доме М: 4,53:::
м. Володимир-Волинський

Про попередження надзвичайних ситуацій
(подій) і пожеж, недопущення загибелі та
травмування на них людей в пожеженебезііечний
осінньо - зимовий період 2016 - 2017 роківна території міста Володимира - Волинського

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій) і пожеж,
недопущення загибелі та травмування на них людей, активізації пожежно -профіпактичної та інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо пожежної
безпеки серед мешканців міста, відповідно до ст. 8 Закону України "Про пожежну
безпеку", на виконання вимог доручення голови обласної державної адміністрації
від 04102016 року М 6079/17/2-16, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форми
власності, навчальних закладів міста:
- з метою покращення протипожежного захисту населення міста, при формуванні
бюджетів на 2017 рік, внести пропозиції щодо виділення коштів на виконання
необхідних протипожежних заходів;
- визначити відповідальних за дотриманням протипожежного режиму,
забезпечення справності приладів опалення, електроустановок, технологічного
обладнання. Забезпечити проведення перевірок стану пожежної безпеки
громадських, виробничих, складських та інших приміщень, їх протипожежну
готовність до експлуатації в зимовий період, утеплити наявні пожежні гідранти.
Заборонити експлуатацію несправних приладів опалення та саморобних
електронагрівачів. Організувати постійних огляд приміщень після закінчення
роботи;
- забезпечити належний Пожежний захист об`єктів з масовим перебуванням
людей, а також об'єктів, де будуть здійснюватись масові заходи, особливо під час
Новорічних та Різдвяних свят;
- передбачити кошти на 2017 рік для фінансування протипожежних заходів, які
запропоновані відповідним приписами нро усунення порушень вимог
законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки;
- вжити заходів щодо забезпечення об'єктів, у встановленому порядку,
нормативною кількістю первинних засобів пожежегасіння;



- привести у робочий стан внутрішні системи протипожежного водопостачання
об'єктів, а також системи пожежної сигналізації;
- організувати вивчення основних правил безпеки життєдіяльності та пожежної
безпеки серед працівників та учнів навчальних закладів, дитячих дошкільних
закладів, на об,єктах соціального обслуговування населення, місцях проведення
масових заходів, об”єктах з масовим перебуванням людей;
- проводити роз”яснювальну роботи з питань пожежної безпеки на практиці, з
відпрацюванням планів евакуації людей на випадок виникнення пожеж та інших
надзвичайних ситуацій;
« вжити увесь комплекс заходів спрямованих на попередження виникнення
надзвичайних ситуацій (подій) і пожеж, недопущення загибелі та травмування
людей на них.
2. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) м. Володимира - Волинського (Борис Г .Л.) сприяти у наданні допомоги
соціально незахищеним верствам населення (одиноким громадянам похилого
віку, багатодітним сім'я, а також особам, що опинились у складних життєвих
обставинах) щодо приведення у належний стан нічного опалення, димарів та
електричної мережі в їхніх помешканнях.
3. Володимир - Волинському територіальному медичному об'єднанню (Клачук
О.Г.):
- забезпечити проведення під час медичного огляду населення роз'яснювальної
роботи щодо попередження опікового травматизму та загибелі людей у вогні;
- організувати поновлення в лікувальних закладах міста спеціальних куточків
(стендів) відповідною літературою та наочною агітацією Щодо попередження
випадків невиробничого травматизму.
4. Управлінню освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради
(Петрук В.М.):
- для вивчення правил пожежної безпеки, проведення роз'яснювальної роботи,
спрямованої на запобігання травмування і загибелі дітей на пожежах, залучати
працівників Володимир ц Волинського міськрайонного відділу УДСНС України у
Волинські області (Воробйов В.В.) до тіроведення занять з "Основ безпеки
життєдіяльності" в навчальних закладах;
- здійснювати екскурсії в пожежну частину (Володимир й Волинська 7ДПРЧ,
Процюк В.М.) для проведення навчання дітей та підлітків правилам обережного
поводження з вогнем та діям на випадок пожежі.
5. Житлово - експлуатаційній конторі .МЕ 1 (Пасось АВ.), рекомендувати
керівникам ЖИТЛОВО - будівельних кооперативів та об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків:
- забезпечити очищення підвальних, цокольних і горищних поверхів житлових
будівель від горючих відходів, сміття, сухого листя, трави тощо. Утримувати
зачиненими двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер,
електрощитових, підвалів, обов'язково вказувати на дверях місце зберігання
ключів;
- здійснювати Профілактичні огляди та планово й попереджувальні ремонти
електрообладнання і електромереж, а також своєчасне усунення порушень, які
можуть призвестиідо пожежі;
- організувати надання допомоги всім верствам населення щодо приведення в
належний стан пічного опалення, очищення димоходів від сажі, а також повірку
димовентиляційних каналів їх помешкань.



6. Рекомендувати Володимир - Волинському міськрайонному відділу управлінняДСНС України у Волинській області (Воробйов В.В.):
- відповідно до вимог чинного законодавства проводити огляд протипожежного
стану об'єктів з масовим перебуванням людей, торговельних та розважальних
закладів, готельних комплексів, лікувальних установ, об”єктів з цілодобовим
перебуванням людей та за результатами вживати відповідних заходів реагування;
- по результатах проведеної роботи інформувати виконавчий комітет міської ради
про стан з надзвичайними ситуаціями (подіями) і пожежами, загибеллю та
травмуванням людей. Надавати конкретні пропозиції спрямовані на зниження
вищезазначених явищ, підвищення якості та ефективності масово -
роз'яснювальної та профілактичної роботи;
- проводити Профілактичні відпрацювання яситлового сектору міста. Під час
роботи здійснювати подвірні обходи поьтешкань осіб, які опинились в складних
життєвих умовах та потребують соціальної підтримки. Залучати до Цієї роботи
працівників підрозділів соціального захисту, медичних, освітніх закладів міста,
спеціалістів ЖИТЛОВО - експлуатаційної контори М 1, співробітників Володимир -
Волинського відділення національної поліції (при потребі). За результатами
профілактичних відпрацювань надсилати до виконавчого комітету міської ради
інформацію, з конкретними до виконання заходами, щодо покращення пожежної
та техногенної безпеки житлового сектору міста;
- проводити більш широке висвітлення питання попередження надзвичайних
ситуацій (подій) і пожеж, недопущення загибелі та травмування людей на них у
місцевих засобах масової інформації;
- проводити роботу щодо роз”яснення актуальних питань цивільного захисту,
пожежної та техногенної безпеки серед населення по місцевому телебаченні.
7. Рекомендувати Володимир - Волинському відділенніо національної поліції
Нововолинського відділу національної поліції УНП України в області (Бобик
МП.) проводити слідчі (розшукові) дії, спрямовані на установлення причин,
обставин та умов виникнення пожеж, установлення осіб, причетних до вчинення
правопорушень, пов'язаних з пожежами, а також їх притягнення до
відповідальності та забезпечення відшкодування завданих матеріальних збитків,
згідно з вимогами чинного законодавства.
8. Відділу з питань цивільного захисту та кадрової роботи (МорозМ.С.):
- виносити на розгляд міської комісії з питань техногенно - екологічної безпекита надзвичайних ситуацій актуальні питання забезпечення цивільного захисту,
пожежної та техногенної безпеки населення, а також підбивати підсумки
результатів проведеної профілактичної роботи у житловому секторі міста;
- забезпечити подання інформації про хід виконання доручення голови обласної
державної адміністрації від 04.10.2016 року М 6079/17/2-1 6 у встановлені терміни
до 15 грудня 2016 року та 15 березня 2017 року управлінню ДСНС України у
Волинській області.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Міський голова
і

П.Д. Саганюк
Мороз 22988


