УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 27 грудня 2011 року

№ 1238
м. Кіровоград

Про організацію функціонального
навчання населення з цивільного
захисту (цивільної оборони) міста
у 2012 році
Керуючись ст. 143 Конституції України, законами України “Про
Цивільну оборону України”, “Про правові засади цивільного захисту”, “Про
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру”, ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 року № 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного
захисту", Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
23 квітня 2001 року № 97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки
населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру",
на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16 листопада 2011 року № 991-р "Про організацію навчання
керівних кадрів з цивільного захисту області у
2012 році" та з метою
підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту
міста до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу і
в особливий період виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Затвердити
Організаційно-методичні
рекомендації
щодо
функціонального навчання населення міста з питань захисту та дій в умовах
надзвичайних ситуацій на 2012 рік, План комплектування слухачами з
функціонального навчання у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) на
Кіровоградських міських курсах на 2012 рік, План комплектування
навчально - методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області слухачами на 2012 рік, Графік
контролю і надання допомоги об’єктам господарської діяльності
м. Кіровограда в організації та проведенні комплексних об’єктових навчань і
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об’єктових тренувань по цивільному захисту (цивільній обороні)
(додаються).
2. Керівникам об’єктів господарської діяльності забезпечити виконання
вищезазначених планів у частині комплектування курсів слухачами
відповідних категорій, додержуватись термінів проведення комплексних
об’єктових навчань, тренувань, визначених графіком.
3. Начальнику міських курсів цивільної оборони надавати інформацію
про функціональне навчання у сфері цивільного захисту (цивільної оборони)
на Кіровоградських міських курсах управлінню з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради
щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітнім.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Дзядуха В.О.
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