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         від   26   січня  2021 року    м. Стрий №  13                     

                          .

Про організацію просвітницько-інформаційної 
роботи з цивільного захисту серед населення 
Стрийської територіальної громади 

Відповідно до  статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  вимог п. 2  статті 19 Кодексу цивільного захисту України та у 
відповідності до Постанов Кабінету Міністрів України № 443 від 26.06.2013 року 
„Про затвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів 
управління та сил цивільного захисту“, № 444 від 26.06.2013 року „ Про 
затвердження Порядку здійснення навчання діям у надзвичайних ситуаціях “,    
№ 787 від 09.10.2013 року „Про затвердження Порядку утворення, завдання та 
функції формувань цивільного захисту“, № 626 від 09.08.2019 року „Про 
затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи 
цивільного захисту“, № 841 від 30.10.2013 року „Про затвердження Порядку 
проведення евакуації у разі загрози при виникненні або виникненні 
надзвичайних ситуацій“, наказу ДС НС України № 335 від 12.07.2016 року „Про 
затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що 
розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання“:

1. Створити при управлінських компаніях комунальних підприємств 
„Надія“, „Світанок“, „Мрія“ та „№ 4“, при всіх ОСББ, та старостах сільських 
населених пунктів: Дашава, Лисятичі, Угерсько, Добряни, Миртюки, Підгірці, 
Подорожнє, Великі Дідушичі, Жулин, Нежухів консультаційні пункти для 
проведення просвітницько-інформаційної роботи з питань цивільного захисту з 
населенням, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування щодо питань 
захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

2. Просвітницько-інформаційну роботу з населенням, яке не зайняте у 
сфері виробництва та обслуговування, щодо питань  захисту та дій у 
надзвичайних ситуаціях здійснювати за місцем проживання у  навчально-
консультаційному пункті в місті Стрию та в мережі консультаційних пунктів, 
створених  на базі  житлово-експлуатаційних організацій  міста, товариств ОСББ 
та в сільських населених пунктах, а також шляхом самостійного вивчення 



пам’яток, рекомендацій, іншого друкованого  навчально-інформаційного 
матеріалу та прослуховування спеціального циклу теле- і радіопередач.

3.  Затвердити Положення про консультаційні пункти, що додається.

4. Керівникам управлінських компаній – комунальних підприємств 
“Надія”, “Світанок”, “Мрія” та „№ 4“, керівникам ОСББ та старостам населених 
пунктів:  Дашава, Лисятичі, Угерсько, Добряни, Миртюки, Підгірці, Подорожнє, 
Великі Дідушичі, Жулин, Нежухів Стрийської територіальної громади в термін  
до 01 вересня поточного року привести у відповідність до вимог наказу ДС НС 
України № 335 від 12.07.2016 року „Про затвердження Примірного переліку 
документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання“ існуючі консультаційні пункти та забезпечити 
через них доведення до населення інформації про стан його захисту, методи і 
способи забезпечення безпеки при аваріях і надзвичайних ситуаціях 
техногенного і природного характеру, що можуть мати місце на території 
Стрийської територіальної громади.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ з 
питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету 
міської ради (Є. Харик) та навчально-консультаційний пункт ЦЗ та БЖД в місті 
Стрию (Д.Наливайко).

 

Міський голова                                                  Олег КАНІВЕЦЬ

http://stryi-rada.gov.ua/golova/rozp202113-dod%201.doc

