
 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

    
22.10.2018                                                                                                  № 364 
 
 
Про  організацію    роботи 
консультаційних пунктів з 
питань цивільного захисту  
 
 

 Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 
статей 19, 39, 42 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 27, 28 Порядку 
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, 
розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 09.10.2018 року № 
876 «Про організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного 
захисту» та з метою підвищення ефективності інформаційно-просвітницької 
роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях 
серед населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування: 

 1. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад: 
1.1. Створити на підвідомчій території консультаційні пункти для ведення 

інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо питань захисту і дій у 
надзвичайних ситуаціях до 01 грудня 2018 року. 

1.2. Призначити відповідальних осіб за роботу консультаційних пунктів 
та забезпечити вчасне проходження ними функціонального навчання з питань 
цивільного захисту. 

1.3. В організації роботи консультаційних пунктів керуватись 
Методичними рекомендаціями щодо порядку створення та забезпечення 
функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при 
житлово-експлуатаційних організаціях та  сільських (селищних) радах, 
затвердженими наказом МНС України від 07.06.2011 № 587.  

1.4. Забезпечити належний контроль за матеріально-технічним 
оснащенням і роботою консультаційних пунктів.  

 2. Відповідальним особам за роботу консультаційних пунктів методичну 
допомогу щодо налагодження їхньої діяльності отримувати у Навчально-
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Полтавської області. 

3. Відповідальним виконавцям  надавати інформацію щороку до 05 
грудня сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації (Завгородній В.С.) для подальшого узагальнення та 



інформування Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації до 
10 грудня щороку. 

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації від 08.09.2011 № 177 „Про створення в районі 
консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при сільських  та 
селищних радах”.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації  Фесенка В.А. 

 
 
 

          Голова  
районної державної 
      адміністрації                                                                        Ю. КОВАЛЕНКО 
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