УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 26.01.2012 № 25рг
м.Красноармійськ

Про створення робочої групи з
організації життєдіяльності міста
та роботу підприємств, установ та
організацій міста в несприятливих
погодних умовах зимового періоду

За інформацією Донецького регіонального центру з гідрометеорології у
найближчий час прогнозується на тривалий період пониження температури повітря
до -280С, вітер до 20 м/с, сніг. Внаслідок чого створюється потенційна загроза
здоров’ю та життю людей, функціонуванню об’єктів та систем життєзабезпечення.
На виконання доручення Міністра МНС України від 24.01.2012 №17-4/39, та з
метою організації заходів щодо попередження випадків переохолодження людей,
надання у період низьких температур допомоги населенню, в першу чергу
малозахищеним верствам, запобігання можливим наслідкам несприятливих погодних
умов зимового періоду, керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».1. Створити робочу групу з організації життєдіяльності міста в умовах низьких
температур зимового часу та затвердити її склад (додається).
2. Розгорнути пункти обігріву та життєзабезпечення населення:
2.1. Красноармійському міському управлінню ГУ МНС України в Донецькій
області (Корній) - пересувний пункт обігріву та життєзабезпечення населення в парку
напроти кінотеатру «Мир» по вул. 40 років Жовтня.
2.2. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Бонзюх)
- стаціонарний пункт обігріву та життєзабезпечення населення з адресою: мікрорайон
«Південний», буд.1 кв.75.
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2.3. Керівникам МУ ГУМНС і УПСЗН (Корній, Бонзюх) призначити
конкретних осіб, відповідальних за організацію функціонування пунктів обігріву та
життєзабезпечення населення.
2.4. Забезпечити пункти обігріву та життєзабезпечення населення пічками,
паливно- та електрообігрівачами, автономними джерелами електропостачання
(Корній), паливом для пічок та обігрівачів (Підлісний), питною водою, продуктами
харчування (гарячий чай, хліб, цукор), одноразовим посудом (Бонзюх), дотримання
санітарно-гігієнічних норм, надання невідкладної медичної допомоги потерпілим
(Волкова, Жмутський, Петриков, Шутько), організацію охорони та громадського
правопорядку (Полях).
2.5.

У пересувному пункті обігріву

та життєзабезпечення

населення

забезпечити позмінне чергування особового складу Красноармійського міського
управління ГУ МНС України в Донецькій області (Корній) із завданням забезпечення
та дотримання заходів протипожежної безпеки.
2.6. Організувати інформування населення через місцеві засоби масової
інформації щодо функціонування

та

місць

розташування

пунктів

обігріву,

забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо попередження
нещасних випадків при можливому падінні дерев, обривів ліній електропередач,
правил поведінки при ожеледиці, снігових заметах, відмороженні, рекомендувати
населенню обмежити виїзд на власному транспорті (Алексєєва).

3. Керівникам підприємств, установ та організацій виконати

невідкладні

заходи щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення
нормальних

умов

та

стійкого

функціонування

об’єктів

життєзабезпечення,

енергопостачання, транспорту.

4. З метою недопущення відключень об’єктів життєзабезпечення населення
вжити вичерпних термінових заходів щодо зменшення використання електричної
енергії торгівельними та розважальними закладами.

5. Організувати взаємодію диспетчерських служб, оперативних штабів
залучених органів управління та сил (Корній, Кучук).
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6. Припинення роботи та згортання пунктів обігріву здійснити після
завершення періоду низьких температур за погодженням з місцевими органами влади.

7. Координацію дій служб, задіяних в виконанні заходів запобігання можливим
наслідкам несприятливих погодних умов зимового періоду покласти на заступника
міського голови Мєщана О.М.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
26.01.2012 № 25рг

СКЛАД
робочої групи з організації життєдіяльності міста в умовах низьких температур зимового
часу
Мєщан
Олександр Миколайович

-

заступник міського голови,
голова робочої групи

Корній
Сергій Петрович

-

Кучук
Ігор Григорович

-

начальник Красноармійського міського управління ГУ
МНС України в Донецькій області, заступник голови
робочої групи (за згодою)
начальник відділу НС та ЦЗН міської ради,
секретар робочої групи

Члени робочої групи:
Балашов
Володимир Юрійович

-

заступник міського голови

Бонзюх
Ірина Павлівна

-

начальник УПСЗН міської ради

Жмутський
Валерій Леонідович

-

головний лікар КЛПЗ «Красноармійська станція швидкої
медичної допомоги»

Капінус
Валентина Георгіївна
Петриков
Олексій Миколайович
Полях
Віталій Валентинович

-

заступник міського голови

-

начальник відділу охорони здоров’я міської ради

-

заступник начальника, начальник міліції
безпеки Красноармійського МВ ГУМВС
Донецькій області (за згодою)

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

громадської
України в

