
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від  25 березня 2021 року                                                                            № 30

Про порядок створення та організацію
роботи консультаційних пунктів
з питань цивільного захисту
в м. Помічна

       Заслухавши інформацію заступника міського голови, заступника
начальника штабу цивільної оборони міста Помічна Хрущ І.В. про порядок
створення та організацію роботи консультаційних пунктів  з питань
цивільного захисту населення, відповідно до статей 19, 39, 42 Кодексу
Цивільного захисту  України,  наказу МНС України від 7 червня 2011року
№ 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку
створення, обладнання та забезпечення  функціонування  консультаційних
пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних
організаціях та сільських (селищних) радах», на виконання розпорядження
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації № 472-р
від 22.07.2020 року «Про затвердження Примірного Положення про
консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-
експлуатаційних  організаціях та сільських (селищних радах)», керуючись
статтями 33, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в  :

1. У зв’язку з реорганізацією комунального підприємства
«Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2» у комунальне
некомерційне підприємство «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» продовжити роботу консультаційного пункту на території
КНП «ПМЦКБ» по вул. Перемоги 109.

2. Призначити відповідального за роботу консультаційного пункту на
території КНП «ПМЦКБ» начальника підприємства Бардакову Валентину
Михайлівну.

3. Створити консультаційний пункт на території старостинського округу
с. Помічна, с. Новопавлівка, с. Червоний Розділ за адресою с. Помічна
вул. Гагаріна 125-а  в приміщенні сільського будинку культури.



4. Призначити відповідального за роботу  консультаційного пункту,
розташованого на території старостинського округу с. Помічна,
с. Новопавлівка, с. Червоний Розділ  старосту Лейбенка Віталія
Володимировича.
         5. Відповідальним за роботу консультаційних пунктів керуватися  в
своїй діяльності «Примірним положенням про консультаційні пункти з
питань цивільного захисту  при житлово-експлуатаційних  організаціях та
сільських (селищних радах)», затвердженим розпорядженням голови
обласної держадміністрації від 22.07.2020 року № 472-р.
       6. Порушити клопотання перед сесією  Помічнянської міської ради  щодо
передбачення коштів на укомплектування матеріально-технічним
оснащенням консультаційних пунктів при уточненні міського бюджету на
2021 рік.
       7. Провести організаційні заходи по укомплектуванню матеріально-
технічним оснащенням консультаційних пунктів до 30 червня 2021року.
        8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови, заступника начальника штабу цивільної оборони
м. Помічна Хрущ І.В.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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