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МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОР ІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністраці ї

30.09.2019

№ 196

Про виділення пального
з місцевого матеріального резерву
Відповідно до статей 6, 25, 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", статей 19, 98 Кодексу цивільного захисту населення, постанови
Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку
створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій", на підставі рішення Михайлівської районної
ради від 23.07.2015 № 3 "Про Програму створення і використання місцевого
матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2015-2019 роки"
(зі змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації
від 21.03.2012 № 173 "Про придбання пального до місцевого матеріальнотехнічного резерву Михайлівського району у 2012 році та порядок його
використання" (зі змінами), протоколу № 11 від 30.09.2019 року позачергового
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, з метою недопущення виникнення надзвичайної
ситуації, яка може статися у разі вибуху виявлених вибухонебезпечних
предметів, що залишилися після другої світової війни, та проведення робіт
з розмінування територій Михайлівського району
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Виділити з місцевого матеріального резерву Михайлівського району
аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області
(далі – АРЗСП ГУ ДСНС України у Запорізькій області) 20 (двадцять) літрів
дизельного палива для проведення робіт з розмінування вибухонебезпечних
предметів, що залишилися на території України після другої світової війни,
знайдених на території Михайлівського району, та обстеження прилеглої
до місця знахідки вибухонебезпечних предметів території.
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2. Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації надати
до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної
адміністрації всі необхідні документи для списання з матеріального резерву
району матеріальних цінностей, зазначених у п. 1 цього розпорядження.
3.
Відділ
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації:
1) видати з місцевого матеріального резерву Михайлівського району
АРЗСП ГУ ДСНС України у Запорізькій області 20 (двадцять) літрів
дизельного палива для проведення робіт з розмінування вибухонебезпечних
предметів, що залишилися на території України після другої світової війни,
знайдених на території Михайлівського району, та обстеження прилеглої до
місця знахідки вибухонебезпечних предметів території;
2) списати з матеріального резерву району матеріальні цінності, зазначені
у п. 3.1 цього розпорядження.
4. Рекомендувати керівництву АРЗСП ГУ ДСНС України у Запорізькій
області надати через відділ містобудування та архітектури, житловокомунального
господарства
та
з
питань
цивільного
захисту
райдержадміністрації відповідні документи, що підтверджують проведення
робіт по знешкодженню вибухонебезпечних предметів та використання
пального.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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