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м. Кривий Ріг

Про утворення оперативного
штабу з координації дій щодо
проведення заходів та мінімізації можливих негативних
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною
небезпекою в 2013 році на території міста

№ 111-р

¬

З метою своєчасного й організованого проведення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території міста в 2013 році, координації дій представників управління та сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту; керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про пожежну безпеку», розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05 квітня 2011 року №Р-202/0/3-11 «Про забезпечення протидії масовим пожежам у лісах, сільгоспугіддях та екосистемах області у пожежонебезпечний період»:
1. Утворити оперативний штаб з координації дій щодо проведення
заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з пожежною небезпекою в 2013 році на території міста та затвердити
його склад (додається).
2. Оперативному штабу (Вербицький Г.П.) в пожежонебезпечний період
здійснювати роботу в цілодобовому режимі.
3. Рекомендувати начальнику управління цивільного захисту у м. Кривий
Ріг Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій
України у Дніпропетровській області Хлівному О.А., начальнику Криворізького міськрайонного відділу Головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області Костенку В.В., начальнику Криворізького військового
гарнізону Тарнавському О.Г., директору державного підприємства «Криворізьке лісове господарство» Цикалову С.П., начальнику Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду Чередніченку О.Є.:
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3.1 привести в постійну готовність до використання пожежну й спеціальну техніку та обладнання;
3.2 забезпечити готовність особового складу аварійно-рятувальних служб,
військових, інших підрозділів для їх можливого залучення до гасіння лісових
пожеж та проведення з ними відповідного інструктажу;
3.3 посилити контроль за станом пожежної безпеки в лісових насадженнях на території міста.
4. Рекомендувати:
4.1. Заступнику начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області - начальнику Криворізького
міського управління Шматову С.В., начальнику відділу Державної автомобільної інспекції Криворізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області Панченку М.А.:
4.1.1 забезпечити здійснення посиленого контролю за учасниками дорожнього руху з метою безумовного дотримання правил пожежної безпеки;
4.1.2 спільно з Криворізькою міжрайонною прокуратурою нагляду за додержанням закону у природоохоронній сфері в Дніпропетровській області
(Лантушенко В.П.) посилити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки та природоохоронного законодавства на території міста;
4.1.3 організувати транспортне та інше патрулювання лісових масивів з
метою попередження та недопущення виникнення пожеж.
4.2. Начальникам Криворізького військового гарнізону, Криворізького
міськрайонного відділу Головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області ужити заходів щодо підвищення пожежної безпеки військових складів, баз, арсеналів тощо.
5. Головам районних у місті рад Терьохіну В.П., Коритніку В.В., Беззубченку В.В., Колеснику І.В., Степанюку С.Д., Салтовській І.П., Рижкову Є.В. організувати та рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста:
5.1. Створення відповідних оперативних штабів, яким забезпечити:
5.1.1 цілодобовий контроль за охороною та захистом лісових насаджень, активізацію роботи з попередження й негайної ліквідації пожеж;
5.1.2 готовність медичних закладів до надання відповідної допомоги постраждалим від наслідків пожеж;
5.1.3 уточнення та коригування планів реагування на надзвичайні ситуації;
5.1.4 безумовне виконання правил пожежної безпеки лісокористувачами;
5.1.5 контроль за станом пожежної безпеки на транспортних комунікаціях, системах життєзабезпечення, об'єктах підвищеної небезпеки та в місцях масового перебування громадян;
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5.1.6 заборону відвідування громадянами лісових насаджень, в'їзду транспортних засобів до лісових насаджень та їх стоянки в період високої пожежної безпеки;
5.1.7 створення резерву пально-мастильних матеріалів та інших ресурсів,
необхідних для здійснення зазначених заходів;
5.1.8 заборону випалювання стерні, бур'янів, смітників, очерету тощо;
5.1.9 недопущення накопичення та складування легкозаймистих матеріалів природного і штучного походження в не відведених для цього місцях;
5.1.10 проведення роз'яснювальної роботи серед населення, у тому числі в
засобах масової інформації.
5.2. До 01.10.2013, щоп’ятниці, інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради про
хід виконання розпорядження.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 27.04.2012 №104-р «Про утворення оперативного штабу з координації дій
щодо проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежною небезпекою в 2012 році на території міста».
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Вербицького Г.П., координацію роботи – на управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міської ради (Жупінас С.І.).

В.о. міського голови –
секретар міської ради

С.Маляренко

