УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 22 травня 2019 року

м. Стрий

№ 55

Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та
знищення вибухонебезпечних предметів в місті Стрию
та взаємодію під час їх виконання
Відповідно до ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
19.05.2017 року № 275 “Про порядок проведення органами та підрозділами
цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених
вибухонебезпечними предметами” та з метою запобігання нещасним випадкам і
жертвам серед населення від вибухів виявлених на території міста Стрия
вибухонебезпечних предметів:
1. Знищення виявлених на території міста вибухонебезпечних предметів
здійснювати в погодженому встановленим порядком місці, що знаходиться 1 км
південніше села Завадів, Стрийського району.
2. При виявленні на території міста вибухонебезпечних предметів, що
залишились після війни, сучасних боєприпасів і підривних засобів (крім
вибухових предметів, що використовуються в терористичних цілях):
2.1. Стрийському районному відділу ГУ ДС НС України у Львівській
області (В. Штефан) забезпечувати повідомлення про це в головне управління
державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області і через нього
залучати піротехнічні групи від 2-го спеціального центру швидкого реагування
ДС НС України.
2.2. Стрийському МВ поліції ГУ НПУ у Львівській області (І. Малиш)
забезпечувати охорону виявлених на території міста або об’єктах залізничної
станції “Стрий” вибухонебезпечних предметів до вилучення їх піротехнічними
підрозділами (групами розмінування) та супроводження, у разі необхідності,
транспорту, що перевозить вилучені вибухонебезпечні предмети до місця
знищення.
2.3. Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи
виконавчого комітету міської ради (Є Харик) організувати постійне доведення
до населення міста через засоби масової інформації та роз’яснення учасникам
навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста порядку безпечної
поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від
10 січня 2013 року № 3 „ Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та
знищення вибухонебезпечних предметів в місті Стрию та взаємодію під час їх
виконання“
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Романа Маланія.
Міський голова

Роман Шрамов’ят

