
 

Рішення № 24 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 11 від 11 грудня 2018 року) 

3. Про організацію ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків на території  Дніпровського району міста Києва. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1) Доповідь начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації Герасимова Є.В. з питання: “Про організацію ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Дніпровського 

району міста Києва” взяти до відома. 
 

2) З метою покращення якості підготовки непрацюючого населення 

району з питань цивільного захисту, комунальному підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста 

Києва» активізувати роботу консультативних пунктів житлово-

експлуатаційних дільниць, поновити наявну документацію та стенди наочної 

агітації, активніше залучати громадян до підготовки з питань цивільного 

захисту. 

Відповідальний: Прогонюк С.Т. 
 

Виконавець: Керівники ЖЕД 401 – 412  
 

Термін:  постійно 
 

3) В закладах освіти під час планування та проведення навчання 

дітей та учнів більш достатньо приділяти уваги питанням цивільного захисту, 

а саме: 

- навчанню діям за сигналом «Увага всім!»; 

- правилам користування засобами індивідуального захисту; 

- діям у разі розповсюдження у повітрі парів ртуті, аміаку та інших 

отруйних парів; 

- тренуванню учнів, дітей та працівників злагодженим діям при 

проведенні заходів з евакуації; 

- навчанню правилам надання першої медичної допомоги, само- та 

взаємодопомоги. 
 

Відповідальний: Іваніна Н.В. 
 

Виконавець: Керівники закладів освіти  
 

Термін:  протягом навчального періоду 

 

 

4) Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту 

Дніпровського району: 
 

4.1) завершити розробку документів служби у відповідності до чинного 

законодавства; 

Термін:  28.12.2018 
 

4.2) здійснювати постійний контроль за створенням, накопиченням, 



збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів 

для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації її наслідків; 
 

4.3) постійно вживати необхідних заходів щодо підтримання служби в 

готовності до виконання завдань за призначенням. 
 

 

Відповідальні: 
 

Герасимов Є.В., Шилохвост І.В., 

Кузьмін О.П., Кухарський А., 

Ковшун Є., Дрижко О.О., 

Прогонюк С.Т., Сергійчук С.А., 

Карабаєв Д.Т. 
 

Термін:  постійно 

5) Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови, заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 


