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Про створення KoMicii з оцiнки стану
найпростiших укриггiв закладiв освiти
Здолбунiвськоi MicbKoT територiальноi
громади та огляду захисних споруд цивiльного
захисту iнших суб'ектiв господарювання

Керуючись статтею 42 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, наказом MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни вiд 09.07.2018 Jllb 579
<Про затвердження вимог з гIитань використання та облiку захисних споруд
цивiльного захисту), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 30.07.20l8
за J\Гs 879lз2зз l, з метою забезпечення укривання учасникiв освiтнього процесу
закладiв освiти ЗдолбунiвськоТ MicbKoT територiальноi громади в захисних
спорудах iнших суб'сктiв господарювання та оцiнки можливостi використання
як найпростiших укриттiв булiвель закладiв освiти, де вiдсутнi дiючи об'екти
захисних споруд цивiльного захисту:

1. Створити комiсiю з оцiнки стану найпростiших укриттiв закладiв
освiти Здолбунiвськоi MicbKoT територiальноТ громадита огляду захисних споруд

цивiльного захисту iнших суб'ектiв господарювання (далi Комiсiя) та
затвердити ii склад, що додасться.

2. KoMiciT провести оцiнку стану найпростiших укриттiв
Здолбунiвського центру творчостi дiтей та юнацтва ЗдолбунiвськоТ мiськоi ради
Рiвненськоi областi, Здолбунiвськоi музичноi школи Здолбунiвськоi MicbKoi ради
PiBHeHcbKoi областi та огляд захисних споруд цивiльного захисту iнших суб'сктiв
господарювання, що знаходяться у безпосереднiй близькостi до Здолбунiвського
лiцею J\b 2 Здолбунiвськоi MicbKoT ради PiBHeHcbKoi областi, Здолбунiвського
лiцею Jф 5 Здолбунiвськоi MicbKoi ради PiBHeHcbKoi областi з оформленням
вiдповiдних aKTiB до 3l .l0.2022.

Контроль за виконанням рои орядження залишаю за собою.
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склАд
найпростiших укриттiв закладiв освiти Здолбунiвськоi
громади та огляду захисних споруд цивiльного захисту
iнших суб'сктiв господарювання

- заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради, голова KoMicii

- начаJIьник управлiння з ryманiтарних питань MicbKoi
ради, заступник голови KoMicii

- головний спецiалiст управлiння з ryманiтарних
питань MicbKoi ради, секретар KoMiciI

Члени KoMiciI :

- головний спецiалiст управлiння з ryманiтарних
питань мiськоI ради

- головний спецiалiст вiддiлу з питань
мiстобудування, архiтектури i цивiльного захисту
населення MicbKoi ради

- нач€Lпьник вiддiпу - головний apxiTeKTop вiддiлу з
питань мiстобулування, архiтектури i цивiльного
захисту населення MicbKoT ради

- Здолбунiвського управлiння Головного управлiння
.Щержпродспоживслужби в Рiвненськiй областi (за
згодою)

- Рiвненського районного
управлiння Щержавноi
надзвичайних ситуацiй у
згодою)

управлiння Головного
служби УкраТни з

Рiвненськiй областi (.u

- Рiвненського районного управлiння полiцii
Головного управлiння нацiональноТ полiцiТ в(полiцейський офiцер

громади) рiвненськiй областi
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