УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “18” лютого 2014 року

№ 90

Про створення комісії з перевірки
наявності та придатності засобів
індивідуального захисту
Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 19, 35 Кодексу цивільного
захисту України, підпунктом 6 п. «б» ст. 33, п. 3 ст. 36 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2002 р. № 1200 "Про затвердження порядку
забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань
засобами радіаційного та хімічного захисту", беручи до уваги доручення
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 січня
2014 року № 01-26/17/1, з метою належної організації та виконання заходів
державної політики у сфері цивільного захисту виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити комісію з перевірки наявності та придатності засобів
індивідуального захисту працівників спеціалізованих служб, формувань
цивільного захисту, хімічно небезпечних об’єктів та підприємств, які
потрапляють
в зону можливого хімічного забруднення, а також
непрацюючого населення, що проживає в прогнозованій зоні хімічного
забруднення, згідно з додатком 1.
2. Комісії в місячний термін проаналізувати наявність, типи, строки
виготовлення та дату останньої перевірки та придатність існуючих засобів
індивідуального захисту у працівників спеціалізованих служб, формувань
цивільного захисту, хімічно небезпечних об’єктів та підприємств, які
потрапляють
в зону можливого хімічного забруднення, а також
непрацюючого населення, що проживає в прогнозованій зоні хімічного
забруднення.
3. Голові комісії після закінчення перевірки відомість про наявність
засобів індивідуального захисту міста Кіровограда (додаток 2) надати до
управління з надзвичайних ситуацій департаменту інфраструктури та
промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації та

2

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у
Кіровоградській області.
4. Під час перевірки хімічно небезпечних об’єктів та підприємств
визначитись з керівниками щодо необхідності створення та функціонування
на цих об’єктах формувань цивільного захисту.
5. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту міста в термін
до 31 березня 2014 року визначитись щодо необхідної кількості, реальної
наявності та придатності до використання необхідних засобів індивідуального
захисту, про що проінформувати голову комісії через управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської
міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Каніщева В.М.

Міський голова

Копецький 22 86 20

О.Саінсус

