УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від11.10.2019

м. Бурштин

№668

Про підготовку та проведення
комплексного об’єктового тренування
в адміністративному будинку
Бурштинської міської ради
Відповідно до наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
19.02.2016 № 83 «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки
населення до дій у надзвичайних ситуаціях» та Графіка проведення комплексного
об’єктового навчання з питань цивільного захисту в Бурштинській міській раді у 2019 році,
затвердженого міським головою м. Бурштин та погодженого начальником Галицького РВ У
ДСНС України в Івано-Франківській області:
1. 17 жовтня 2019 року в адміністративному будинку Бурштинської міської ради із
залученням всіх працівників провести комплексне об’єктове тренування на тему: «Дії
органів управління, працюючого персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій».
2. Керівником комплексного тренування призначити першого заступника міського
голови В. Гулика.
3. Керівнику тренування (В. Гулик):
- розробити план проведення комплексного об’єктового тренування та подати
міському голові на затвердження;
- провести інструктаж та перевірку знань з особами керівного складу та фахівцями,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
щодо їх практичної підготовки та відпрацювання необхідної документації з підготовки та
проведення комплексного об’єктового тренування.
4. Завідувачу господарством міської ради (О. Сегида):
- підготувати місця проведення практичних заходів, засоби імітації умовної пожежі;
- організувати перевірку наявності, справності та підготовку до використання
первинних засобів пожежогасіння, засобів первинної медичної допомоги.

5. Для оголошення ввідних працюючому персоналу, вжиття заходів щодо
попередження помилкових дій учасників тренування, які можуть призвести до нещасного
випадку, пошкодження обладнання або порушення виробничого процесу, сформувати із
числа керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту штаб керівництва
тренуванням у складі:
- перший заступник міського голови В. Гулик;
- начальник ДПРП м. Бурштин Ігор Маслій (за погодженням);
- головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
О. Іваськевич;
- завідувач господарством міської ради О. Сегида.
6. Підготовку до комплексного тренування завершити до 15 жовтня 2019 року.
7. Контроль за підготовкою до комплексного тренування покласти на міського голову
Р. Джуру.

Міський голова

Роксолана Джура
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Виконав:
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ситуацій та цивільного захисту
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О. Іваськевич
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В. Гулик
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І. Мельник
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