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41,. 0441213 Ле 400”
м. Володимир-Волинський

Про приведення в готовність підвальних,
ЦОКОЛЬНИХ та інших заглиблених приміщень
для забезпеченняукриття населення

На виконання доручення першого заступника голови Волинської обласної
державної адміністрації від 02 березня 2017 року М 1300/ 17/2-17 *Про
приведення в готовність підвальних та інших заглиблених приміщень для
забезпечення укриття населення" та з метою приведення підвальних приміщень
житлових будинків, інших споруд підземного простору, які можуть бути
використані для укриття населення (далі - підвальні приміщення) від
надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,
керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні":

1. Відділу з питань Цивільного захисту та кадрової роботи виконавчого
комітету міської ради (Мороз М.С.) спільно з Володимир - Волинським
міськрайонним відділом УДСНС України у Волинській області (Воробйов В.В.)
провести огляд підвальних, ЦОКОЛЬНИХ та інших заглиблених приміщень. Оновити
наявний перелік найпростіших укриттів для населення міста. Залучити до Цієї
роботи волонтерів, громадські організації та засоби масової інформації.

2. Керівникам ЭКЕК Ле 1, житлових кооперативів, об'єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків та інших соціальних установ міста:
- забезпечити вільний доступ до підвальних, ЦОКОЛЬНИХ та інших заглиблених
приміщень, при потребі, провести їх очищення та приведення у готовність до
укриття населення.
- поновити на зазначених приміщеннях написи "УКРИТТЯ". Нанести додаткову
інформацію щодо місць зберігання ключів. У разі відсутності В багатоквартирних
житлових будинках вказаних укриттів, нанести інформацію щодо найближчого.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, житлових кооперативів та
об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків провести навчання
і тренування з населенням міста з питань його укриття.

4. Начальнику управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
міської ради Петруку В.М. та головному лікарю Володимир - Волинського
територіального медичного об'єднання Клачуку О.Г.:



- взяти під особистий контроль приведення в готовність до використання за
призначенням захисних споруд Цивільного захисту, а також підвальних та
цокольних приміщень, що розташовані в навчальних закладах міста та закладах
охорони здоров'я, до укриття персоналу, хворих, учнів тощо, а також визначення
порядку їх укриття;
- про проведену роботу письмово інформувати виконавчий комітет міської ради
до 28 квітня 2017 року.

і

5. Відділу 3 питань Цивільного захисту та кадрової роботи виконавчого
комітету міської ради (Мороз М.С.) про виконання заходів проінформувати
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській
області до 04 травня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Матвійчука Я.А..

Міський голова П.Д. Саганюк
Мороз 22988
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