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Начальнику управління з питань
надзвичайних
ситуацій
обласної
держадміністрації
Мирошниченку В.Ф.
Про виконання Плану основних
заходів цивільного захисту
Шановний Володимире Федоровичу!
На виконання вимог п. 3 розпорядження облдержадміністрації —
обласної військово-цивільної адміністрації від 28.04.2016 № 250 Головне
управління ДСНС України у Луганській області (далі — ГУ ДСНС) надає
інформацію про виконання у першому півріччі Плану основних заходів
цивільного захисту Луганської області на 2016 рік у межах компетенції.
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
зменшення ризику їх виникнення:
До підпункту 2 пункту 2 — у структурних та підпорядкованих
підрозділах ГУ ДСНС додаткові заняття в системі службової підготовки з
підлеглим особовим складом, щодо проведення рятувальних робіт по спасінню
постраждалих на водних об’єктах, підготовлені й перевірені сили і засоби (в
кількості: плавзасоби – 25 шт, рятувальні жилети - 99 шт, рятувальний пристрій
«Соломинка» - 17 шт, рятувальний пристрій «Кінець Олександрова» - 13 шт,
рятувальна мотузка (50 м) – 25 шт, рятувальна мотузка (30 м) – 2 шт, захисні
панчохи – 183 шт, багор з дерев’яним древком – 16 шт) структурних та
підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС, які перебувають у постійній
оперативній готовності та здатні виконати завдання по спасінню постраждалих
на водних об’єктах.
До пункту 3 — відповідно до п. 7 ст. 61 Кодексу цивільного захисту
України контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах
Міністерства оборони України здійснюється відомчою службою пожежної
безпеки, звернень про спільне здійснення заходів нагляду (контролю) на
арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів
ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил
України ГУ ДСНС не отримувало.

Заходи щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної і
пожежної безпеки:
До частини 1 підпункту 1 пункту “Організація та здійснення” — ГУ
ДСНС взята участь у перевірках місцевих органів виконавчої влади, органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах, за їх результатами направлений звіт до ДСНС України (ГУ
ДСНС від 30.06.2016 № 03-3008/172).
Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією й здійсненням заходів цивільного захисту, та
населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій
До підпункту 1 пункту 4 — ГУ ДСНС взята участь у організації,
проведенні днів цивільного захисту, тижнів безпеки життєдіяльності й тижнів
безпеки дитини у загальноосвітніх, професійно-технічних і дошкільних
навчальних закладах.
З повагою
Начальник Головного управління
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