
 

 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  21.04. 2021р. №_____                              

 

 

 

 
 

        Відповідно до статей 39, 42 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р. № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях», розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2015 р. № 62 

«Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у 

надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного 

характеру», з метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної 

роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед 

населення, що не зайняте у сферах виробництва та обслуговування, керуючись п.1, 

ч.а, ст.30, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Коростенської міської ради: 

       

       РІШАЄ: 

       
   1. До 01.08.2021 року створити мережу консультаційних пунктів  щодо дій 

населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та 

воєнного характеру (далі – мережа) при  офісах старост Коростенської міської 

територіальної громади (далі – старости Коростенської МТГ). 

      2. Закріпити за мережею для надання консультаційної допомоги мешканців 

сіл: Берестовець, Обиходи, Обиходівка, Сарновичі, Бехи, Вороневе, Сокорики, 

Васьковичі, Дідковичі, Булахівка, Межирічка, Барди, Каленське, Корма, 

Горбачі, Ходаки, Субине, Мединівка, Великій Ліс, Кожухівка, Клочеве, Мала 

Зубівщина, Зубівщина, Михайлівка, Плещівка, Сингаї, Грозине, Шатрище, 

Немирівка, Купеч, Стремигород, Болярка, Діброва, Майданівка, Хотинівка, 

Соболівка, Розтяжин, Домолоч, Іскорость, Новаки, Холосне, Злобичі, Нивки. 

   3. Затвердити «Положення про консультаційний пункт щодо дій населення 

у надзвичайних ситуаціях техногенного,  природного, соціального та воєнного  

характеру Коростенської міської територіальної громади», що додається. 

 

Про створення  мережі консультаційних                          

пунктів на території Коростенської 

міської територіальної громади 



   4.  Старостам Коростенської МТГ: 

    - призначити відповідальну особу за роботу консультаційного пункту;  

   - розробити та погодити з відділом з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету міської ради (Бошаков О.Г.) та до 20.08.2021 року 

затвердити «Положення про консультаційний пункт на відповідної території». 

   - виділити для розміщення консультаційного пункту спеціальні приміщення 

(кімнати, кабінети), які обладнати необхідними стендами та укомплектувати 

навчальними засобами і методичною літературою. 

   5. Відділу з питань цивільного захисту (Бошаков О.Г.) надати організаційну 

допомогу старостам Коростенської МТГ у створенні та організації роботи 

консультаційного пункту. 

   6. Коростенським територіальним курсам цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності (ІІІ категорії) (Наровський І.Д.) постійно надавати 

консультаційно-методичну допомогу старостам Коростенської МТГ при 

створенні та організації роботи пункту. 

   7. Відділу з питань цивільного захисту (Бошаков О.Г.) спільно з 

Коростенськими територіальними курсами цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності (ІІІ категорії) (Наровський І.Д.) та Коростенським  

міськрайонним відділом управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Житомирській області (Рудзік С.Б.) щороку починаючи з 

вересня 2022 року проводити огляди-конкурси на кращий консультаційний 

пункт. 

   8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 16.11.2011р. № 654 «Про створення мережі 

консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях 

техногенного та природного характеру при КВЖРЕП міста». 
 

 

 

Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 
 

 

                      Начальник відділу з питань  

цивільного захисту  

Олег БОШАКОВ 

 

Начальник юридичного  відділу 

Тетяна КАМІСЬКА 

 


