
 

                                               БОРАТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                  ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                          

                                                               Сьомого скликання 

    

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

07. 06 . 2019  №  9/9 

          с. Боратин 

 

Про  створення та організацію роботи 

консультаційного пункту з питань 

цивільного захисту при Боратинській 

сільській  раді.  

 

 

         Відповідно до вимог Кодексу цивільного  захисту України , наказу  МНС України  від 23 квітня 

2001 року № 97 «Про затвердження порядку здійснення  підготовки населення на підприємствах, 

установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій  техногенного та 

природного характеру»  на виконання розпорядження  голови Луцької районної державної 

адміністрації № 517 від 16  грудня 2009 року «Про створення консультаційних пунктів при органах 

місцевого самоврядування щодо навчання населення  діям у надзвичайних ситуаціях», з метою 

організації підготовки населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування до дій у 

надзвичайних ситуаціях, сільська  рада  

 

                                                       В И Р І Ш И Л А : 

         1.До 5 серпня  2019 року  у приміщенні бібліотеки с. Боратин створити консультаційний пункт 

з питань  цивільного захисту. 

        2. Призначити: 

        1) Завідувачем консультаційного пункту – завідувача  бібліотекою села Боратин Фурман  Р.М. 

        2)  Консультантами консультаційного пункту призначити  Цуз О.В.,  Вегеру Г.Ф., Лук’янову 

І.М. 

         3. Матеріально-фінансове забезпечення щодо обладнання консультаційного пункту  покласти 

на головного бухгалтера Савчук О.В. 

         4. Завідувачу консультаційним пунктом : 

         1)  розробити та затвердити  Положення  про консультаційний  пункт сільської ради до  

05.08.2019 

          2) до 05.08.2019  оформити приміщення пункту  наочною інформацією, забезпечити 

технічними засобами навчання, зразками навчального майна (навчальні та наочні приладдя, 

медичне майно, засоби індивідуального захисту), навчальною  літературою та організувати його 

роботу  згідно з нормативними  документами. 

         3)  спланувати роботу пункту,  оформити його  відповідно документації з визначенням 

розпорядку роботи та графіку проведення  консультацій, відпрацювати тематику консультацій та 

подати на затвердження. 

        4)  доведення необхідної для мешканців села інформації щодо питань їх цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності здійснювати через  висвітлення цих питань на сайті  сільської ради, на 

відповідних стендах, розкладах спеціальної літератури, а також шляхом безпосередніх консультацій 

відвідувачів пункту. 

        Просвітницько-інформаційну роботу здійснювати через розповсюдження серед населення 

різного роду пам’яток, рекомендацій, буклетів, тощо. Для забезпечення пунктів цими засобами 

організувати та постійно підтримувати зв’язок з педагогічними працівниками курсів цивільного 

захисту, викладачами школи. 



         Питання організації  заходів з пропаганди знань з цивільного захисту серед населення узгодити 

з начальником відділу з питань надзвичайних  ситуацій районної державної адміністрації. 

         5)  встановити час проведення консультацій: 

                З 10  до 16 години ( крім вихідних)  

          Облік  заходів, проведених консультаційним пунктом вести у спеціальному журналі обліку.      

          5.   Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  сільського голову   

Яручика С.О.              

 

 

 

     

Сільський   голова                                                                                                                  С.О. Яручик 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 


