
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖЛВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

xg /И

Про затвердження Положення про

вiддiл з lrитань цивiльного захисту

,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрачii

Керуючись Кодексом цивiльного захисту Украiни, статгями 6, 41 Закону

Украiни'<iПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii)), постаItовами Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 26 вересня 2012 рокУ J\Ъ 887 <Про затвердження Типового положення

прЁ .rру*rурний пiдроздiл мiсцевоi державноi адмiнiстрацii>, вiд 09 сiчня 2014

рЬ*у :Чп i 1 <Про затвердження Положення про €дину державну систему цивiльного

захисту), розпорядженням Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстраuii вiд 04 грулня 2020 року JФ 643 <Про затвердження структури та

чисель"Ёстi працiвникiв "rру*rур""* 
пiдроздiлiв .Щеснянськоi районноТ в MicTi

Киевi державноi адмiнiстрацii>,

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вiддiл з питань цивiльного захисту ,Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, що додаеться,

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть розпорядження .Щеснянськоi

районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii:
вiд 27 травня201 5 року J\Ъ З 12 <про затвердження Положення про Управлiння

з питань надзвичайних ситуацiй ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрачii>;
вiд 14 грулня 2018 року ЛЪ 67З <Про

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй

державноi адмiнiстрацii>;
вiд 28 грудня 2018 року JФ 729 <Про

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй

державноi адмiнiстрацii>,

BHeceEIuI змiн до Положення про

.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

внесеfiня змiн до Положення про

Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi



ЗДТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi

,о" 
",fl1] : :,,un" #ilН:i;:"*,.,, .щеснянськоiрайонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1. Вiддiл з питань
державноi адмiнiстрац cbkoi районноi в MicTi Киевi
леснянськоi районно
раЙдержадмiнiстрачiя) i
раиДержадмi HicTpauii.

2._ВiДДiЛ У своiй дiяльностi керу€тьсяактами Президента Украiни, К"бir.йil;;,llrших центрЕUIьних с
роз 

)РГаНlВ ВИКОНаВЧОi влади,

дер О ОРГаНУ КИiЪськоi MicbK

, rrUL;tlино 

^,r",JfiЁ[T:"Jo#ii, 

а також цим ПоложеIrням.
територiальн"i;й;;"".,;;;;;"ft;;;"J;'#iТН*:.#,::хх",'#Ж;Нх;
.u*""7 

ff;;#Jж" лаЕка TepиTopi-i"J пiд"истеми).

."-"#{*.]"i]"#ЪДiЁi#Jl"i",,"i::х.i_JферiцивiльЕогозахисту,

#ш.JнЁl*н;,.нffi "н*fi illхт#н,"*н;*ъ},ж**#
координацiя дiяльностi служб цивiльного ?я\.L-тl,

,,iдпр"ъ,.," ;;J"yi" ;HH",;"i:HL#xi;
населення i територi

" 
ПiДпор"д*о"ч"rr, СИryаЦiЙ,

ОЛЬ За реалiзацiею заходiв щ 
ЗаХИСТУ;

вiльного захисту до дiй за фr.ru".r"", 
" 
r"ъх;тuТ

J: 
Вiддiп вiдповiдно вдань;l) органiзовуе викон i за

, кJu:Ж ýJ;I*Y:'J"'H;
НЮе контроль."ТЪХ}}Ъ,,,#,"О'' ЩО ЦаЛеЖаТЬ ДО

:::ou".r_ 
органами управлiнпя та силами цивiльногоlальноi пiдсистеми пiд час лiквiдЙ rrчд."r"uйr"*

" овноважень доJримання вимог законодавства уки, пожежноi безпеки та цивiльного захисту;

ЦL



4) рОЗрОбляе 'T::.:T."jiB у сферi ,in"in"ro"o захисту, якi спрямованi на
ffiЖ.:ЖlеНПЯ 

i ТеРИТОРiй ВЦ надз"iчuйних ситуацiri'r"'^."rооi.ання ix

наJIьних аварiйно-рятув€шьних служб,
вiльного захисту, ,дiЛaнrоa контроль за

7) забезпечуе органiзацiю виконання визначених законодавством заходiврадiацiйного, хiмiчнЬго, бiологiчногq---'r".оr"rо.о захисту населення та' KiB надзвичайних ситуацiй;
нь проведення вiдновлювальних робiт з
й;

проведення вiдселення i евакуацiю
можливих бойових дiй в особливий

ацll;

управлlння та сил цивiльного з
1 1) коорлинуе створеЕня,

яке прожива€ у прогнозованих зонах
12) органiзовус

Киiвськоi мiськоi рали (Й;i;.r;;iадмiнiстрацii), щооо ur*or;;;;;"";;;;;",;H:""';Xffi;I MrcbKoi державноi
rrgrJIDлUl rJ J4лис l'y;

цивiльного захисту посадових осiбов l органiзацiй району, а також
ситуацrях;

;П":,1:'"""", Уlримання ,u о.*о".*I#,],i d;"r":iffi}1 .i:д:^ ;;:i##:

l9) надае пропозицii, щодо прийняття рiшень про под€шьше використаннязахисних споруд цивiльного захисту л.р*ч"поi та комунальноi власностi у рщi



3

дарювання, на балансi якого воЕа перебува€,

пролозицii rцодо удоскоIrалення роботизахисту;
ялку iнформацiйними ба*чцit, *Ъй*чi" ;;;;f """ органiв

;ного зв'язку

"u|.1д", проВодити семiнари таеЕцii.

ольга МАШКIВСЬкА


