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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

27 червня 2018 року                                                                                                              №10

Про підсумки роботи з проведення
двомісячника благоустрою села.


        На виконання Указу Президента України від 03.03.2008 року №186/2008 «Про проведення весняної толоки з озеленення та благоустрою»,  відповідно до п.7, п.11  ст.30 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні" на території села Куренівка було проведено двомісячник благоустрою, в результаті якого приведено  до належного санітарного стану підвідомчі території  установ, проведено благоустрій вулиць та доріг села, кладовища, упорядковано парк та пам»ятник загиблим воїнам в центрі села, ліквідовано 2  стихійних сміттєзвалища та упорядковано  діюче та інші роботи,  виконком сільської ради  ВИРІШИВ:


1. Стан проведення двомісячника благоустрою села  вважати задовільним.
2. Виконкому сільської ради продовжувати роботу з підтримки належного санітарного стану на  території села. 
3. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.




 
    Сільський голова                                                                                М.С.Пипко
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                                                                       У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

27  червня 2018  року                                                                                               №11

Про план роботи виконкому
на 3  квартал 2018 року



             Відповідно до підпункту 4 пункту «а», підпункту 1 пункту «б»  ст.27 Закону  України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою  ефективної організації  роботи виконавчого комітету, виконком  сільської  ради  ВИРІШИВ :


1.  Інформацію  секретаря виконкому О.П.Таранець "Про план роботи виконкому на 
    3 квартал 2018 року " прийняти до відома.
2.  План роботи виконкому на 3 квартал 2018 року  ЗАТВЕРДИТИ.
                          / план роботи додається /.





       Сільський голова                                                              М.С.Пипко























                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                   рішенням виконкому  №11  від
                                                                         27.06.2018 року «Про план роботи
                                                                           виконкому на 3 квартал 2018 року»
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                

П Л А Н
роботи виконкому Куренівської сільської
ради на 3 квартал 2018 року.

Дата                                            Назва  заходів                                               Доповідають
провед.
Засідання  виконкому

Л И П Е Н Ь
27.07.      1. Про роботу виконкому з розгляду звернень громадян 
                    за І півріччя 2018 року.                                                               О.П.Таранець
                2. Про підготовку  та  відзначення  Дня  Незалежності 
                    України.                                                                                        М.С.Пипко                                                                                         
                2. Розгляд заяв.                                                                                 О.П.Таранець


С Е Р П Е Н Ь                                                                                                                        
30.08.         1. Про відзначення Дня партизанської слави.                             М.С.Пипко
                   2. Розгляд заяв .                                                                               О.П.Таранець 


В Е Р Е С Е Н Ь 
21.09.        1.  Про підготовку установ до роботи в осінньо-зимовий            Керівники
                       період.                                                                                            установ                                                                                                                                                                    
                  2.  Про план роботи виконкому Куренівської  сільської
                       ради на ІУ квартал 2018 року.                                                   О.П.Таранець
                  3.  Розгляд заяв.                                                                                 О.П.Таранець


	

















2. Організаційно-масові заходи.

                                  Л И П Е Н Ь
1.  Обстеження  матеріально-побутових умов проживання дітей у багатодітних  сім»ях та  
     надання посильної допомоги у вирішенні їх проблем.
                            До 28.07.2018 року. 
                            Сільський голова  Пипко М.С.
                            Члени  виконкому, соціальний працівник.
2.  Проведення  культурно-масового заходу «Свято Івана Купала».
                            07.07.2018 року.
                            Директор СБК Атаманенко Н.М.
3. Перевірка  дотримання належного санітарного стану на прилеглій до магазинів території.
                       До 30.07.2018 року.
                       Члени виконкому.
4. Розгляд заяв, скарг, звернень громадян, які надходять до виконкому від жителів села.
                       Протягом місяця. 
                       Голова виконкому, секретар виконкому.


                                  С Е Р П Е Н Ь
1. Інформування  населення. Правовий всеобуч.
                       До 24.08.2018 року.
                       Заступник голови виконкому: Недзеленко В.М.
                       Секретар виконкому: Таранець О.П.
	Підготовка та відзначення  Дня  Незалежності України.

                         До 24.08.2018 року.
                         Члени виконкому.
	Перевірка стану виконання на території сільської ради Закону України «Про охорону  

      праці».
                        До  24.08.2018 року.
                        Голова виконкому.
	Контроль за виконанням розпоряджень голови РДА та власних рішень.

                        Протягом місяця.
                        Секретар виконкому.


                                  В Е Р Е С Е Н Ь
1.  Підготовка установ до роботи в осінньо-зимовий період.
                       До 29.09.2018 року.
                       Члени виконкому.
      2. Обстеження матеріально-побутових умов проживання  інвалідів ВВВ, учасників
          бойових дій, вдів з метою надання посильної допомоги.
                       До 29.09.2018 року.
                       Голова виконкому  Пипко М.С.
                       Члени виконкому.
3.  Відзначення Дня партизанської слави.
                        22.09.2018 року.
                        Голова виконкому, члени виконкому.
      4. Розгляд заяв, скарг, звернень, які надходять до виконкому від жителів села.
                              Протягом місяця.
                              Голова виконкому, секретар виконкому.
	Перевірка стану розрахунків за оренду земельних часток/паїв/.

                               До 30.09.2018 року
                               Члени виконкому
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

27 червня  2018 року                                                                                                              №12

Про  комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій 
Куренівської сільської ради


        З метою вдосконалення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Куренівської сільської ради, на виконання вимог Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 року №409, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  виконавчий комітет  сільської ради  ВИРІШИВ:


1. Затвердити:
   - Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Куренівської сільської ради (додаток 1);
   - Посадовий склад комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Куренівської сільської ради (додаток 2). 
2. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.




 
    Сільський голова                                                                                М.С.Пипко
















ДОДАТОК 1
до рішення №12 від 27.06.2018 року
виконкому Куренівської сільської ради 
«Про комісію з питань техногенно-екологічної
 безпеки  і надзвичайних ситуацій Куренівської 
сільської ради»



 ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється сільською радою (далі - місцева комісія) для координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а місцева комісія також рішеннями регіональної комісії.
3. Основними завданнями комісії  є:
1) координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із:
функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;
забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
організацією та здійсненням:
- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
- заходів з евакуації (у разі потреби);
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
забезпеченням:
- живучості об'єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;
- стабільного функціонування об'єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об'єктів Єдиної газотранспортної та об'єднаної енергетичної систем України;
- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв'язку та всіх видів електричного зв'язку;
- санітарного та епідемічного благополуччя населення;
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв'язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо;
2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:
функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;
здійснення заходів:
- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
порушення умов належного функціонування об'єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров'я та навколишнього природного середовища;
3) підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.
2) у режимі підвищеної готовності:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об'єктів;
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації  місцевого рівня;
готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;
3) у режимі надзвичайної ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації  місцевого рівня;
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації  місцевого рівня;
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;
вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;
4) у режимі надзвичайного стану:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану", а також інших нормативно-правових актів;
здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
5) проводить моніторинг стану виконання райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань.
5. Комісія має право:
залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (регіональна комісія) або відповідної ланки такої підсистеми (місцева комісія);
заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;
одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками);
розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.
6. Головою комісії є керівник органу, який її утворив.
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника - заступник голови.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови.
Посадовий склад комісії затверджується органом, який її утворив, на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Персональний склад комісії затверджується головою комісії.
Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.
7. Голова комісії має право:
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;
приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;
делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії;
визначати функціональні обов'язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).
8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є структурний підрозділ з питань надзвичайних, виконавчого органу ради, яким утворена комісія.
9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно. 
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.
10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив відповідну комісію.
13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.





Секретар виконкому                                                          О.П.Таранець









































ДОДАТОК 2
до рішення №12 від 27.06.2018 року 
виконкому Куренівської сільської ради 
«Про комісію з питань техногенно-екологічної
 безпеки  і надзвичайних ситуацій
 Куренівської сільської ради»




ПОСАДОВИЙ  СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
Куренівської сільської ради

Голова комісії – Пипко Микола Степанович, сільський голова 
Заступник голови комісії – Терезюк Василь  Петрович, медбрат сільського медпункту
Секретар комісії – Таранець Олена Павлівна, секретар сільської ради
Члени комісії:
      Паладій Сергій Олександрович,  військовий комісар Чечельницького РВК (за згодою),
      Зварищук  Володимир Анатолійович, дільничний інспектор поліції,
      Таранець  Микола Дмитрович, голова постійної комісії сільської ради з питань
      агропромислового комплексу та захисту навколишнього середовища,
      Кияшко Раїса Сергіївна, головний бухгалтер сільської ради.
  




Секретар виконкому                                            О.П.Таранець
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

27 червня  2018 року                                                                                                              №13

Про затвердження Положення про  
Куренівську ланку територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту



        З метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо ефективного захисту населення та територій у разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту, відповідно до пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року №11), керуючись пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  виконавчий комітет  сільської ради  ВИРІШИВ:


1. Затвердити Положення про Куренівську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.
2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Куренівської сільської ради та підпорядкованим комунальним підприємствам (установам) забезпечити реалізацію Положення, затвердженого цим рішенням.
3. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.




 
    Сільський голова                                                                                М.С.Пипко


 








ДОДАТОК 
до рішення №12 від 27.06.2018 року 
виконкому Куренівської сільської ради 
«Про комісію з питань техногенно-екологічної
 безпеки  і надзвичайних ситуацій
 Куренівської сільської ради»

 ПОЛОЖЕННЯ
про   Куренівську ланку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту
1. Це Положення визначає основи створення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальна підсистема), її склад, завдання та рівні.
2. У цьому Положенні термін "територіальна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.
3. Метою створення територіальної підсистеми є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у відповідному регіоні.
4. Завданнями територіальної підсистеми є:
1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;
2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
3) планування заходів цивільного захисту;
4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території відповідного регіону, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;
11) здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;
12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період;
14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
15) інші завдання, визначені законом.
5. Територіальна підсистема складається з ланок, що утворюються:
у районах Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим;
у районах, районах у мм. Києві та Севастополі - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями;
в обласних центрах, містах обласного і районного значення - органами місцевого самоврядування.
Положення про ланку територіальної підсистеми затверджується органом, що її утворив.
6. Безпосереднє керівництво територіальною підсистемою, її ланками здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку.
Керівництво територіальною підсистемою Автономної Республіки Крим здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
7. До складу територіальної підсистеми та її ланок входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання.
8. Для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту функціонують:
на регіональному рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя;
на місцевому рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районів, міст, районів у містах, селищ;
на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання.
Регіональні, місцеві та об'єктові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провадять свою діяльність відповідно до положень про них.
Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
9. Управління територіальною підсистемою здійснюють:
на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, територіальні органи ДСНС;
на місцевому рівні - районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС;
на об'єктовому рівні - керівник суб'єкта господарювання, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до законодавства.
10. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування та забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:
оперативно-чергові служби центрів управління в надзвичайних ситуаціях територіальних органів ДСНС;
оперативно-чергові служби пунктів управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання (у разі їх утворення);
чергові служби районних держадміністрацій та виконавчих органів міських рад;
чергові (диспетчерські) служби суб'єктів господарювання (у разі їх утворення).
У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів державної влади.
11. Для забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період, органами державної влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання використовується державна система пунктів управління.
12. До сил цивільного захисту територіальної підсистеми належать:
підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
регіональні, комунальні, об'єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
об'єктові та територіальні формування цивільного захисту;
об'єктові та територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту;
добровільні формування цивільного захисту.
13. До складу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту входять територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту, що утворюються органами управління і суб'єктами господарювання відповідно до законодавства.
14. Режими функціонування територіальної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 11.
15. Переведення територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.
16. Територіальна підсистема та її ланки провадять свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту на рік.
17. Функціонування територіальної підсистеми, її ланок та проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.
18. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюються на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.
19. На об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.
20. З метою забезпечення здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території регіону проводиться постійний моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.
21. Організація, залучення відповідних сил та засобів до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, призначення керівника таких робіт здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. N 11, та інших нормативно-правових актів.
22. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються та забезпечуються органами управління цивільного захисту, що їх утворили, з урахуванням необхідності проведення робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або запобіганням її виникненню в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.



 Секретар виконкому                                                     О.П.Таранець
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

27 червня  2018 року                                                                                                              №14

Про  укриття населення в захисних 
спорудах територіальної громади


        На підставі пункту 3 статтей 36 та 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  Кодексу цивільного захисту  України та з метою забезпечення  захисту населення, виконавчий  комітет сільської ради  ВИРІШИВ:


1. Рекомендувати:
    1) Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити в разі виникнення надзвичайних ситуацій, можливість укриття працівників, членів їх сімей та населення будинків, розташованих на прилеглих до підприємства територіях, в захисних спорудах цивільного захисту, що знаходяться на балансоутриманні цих підприємств;
    2) Керівникам  підприємств, установ та організацій, які не мають захисних споруд, визначити та підготувати найпростіші укриття (підвальні, цокольні та інші заглиблені приміщення), за необхідності укласти угоди з іншими підприємствами для укриття працюючого персоналу.
2. Координацію роботи  щодо виконання цього рішення покласти на підрозділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету сільської ради.
3. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.




 
    Сільський голова                                                                                М.С.Пипко









