ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
28.11.2018

№ 162

Про забезпечення життєдіяльності міста під час ускладнення погодних
умов в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньозимовий період 2018-2019 років, виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Утворити міський оперативний штаб для здійснення контролю за
проходженням опалювального сезону, реагування на надзвичайні ситуації,
події під час осінньо-зимового періоду 2018-2019 років у складі, що
додається.
2. Міському оперативному штабу забезпечити:
1) контроль за сталим проходженням опалювального сезону 2018-2019
років в місті;
2) координацію заходів з оперативного реагування на надзвичайні
ситуації, події;
3) своєчасне реагування на ускладнення погодних умов, недопущення
нещасних випадків і підвищення рівня травматизму;
4) усунення недоліків у роботі об’єктів житлово-комунального
господарства під час осінньо-зимового періоду 2018-2019 років;
5) підтримання необхідних температурних умов функціонування
дошкільних навчальних закладів;
6) постійний контроль за станом санітарно-епідемічного благополуччя
населення міста;
7) належне утримання вулиць, доріг та територій загального
користування у місті;
8) проведення роз’яснювальної роботи серед населення міста щодо
безпеки життєдіяльності протягом осінньо-зимового періоду.

3. Заступнику міського голови Лєсніченку О.В.:
1) організувати телефонну «гарячу лінію» в адміністративному
приміщенні виконавчого комітету міської ради за номерами 3-33-55, 3-3240;
2) номери телефонів такої ліній довести до відома мешканців міста.
4. Членам міського оперативного штабу – керівникам
КП
«Водопостачальник» та Управління майном комунальної власності та
забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради утворити
мобільні ремонтні бригади.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету
Татарбунарської міської ради
від 28.11.2018
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Склад міського оперативного штабу для здійснення контролю за
проходженням опалювального сезону, реагування на надзвичайні ситуації,
події під час осінньо-зимового періоду 2018-2019 років
Лєсніченко Олександр Вадимович

- заступник міського голови,
керівник штабу;
Члени оперативного штабу:
Даскалєску Ольга Євдокимівна
- керівник Управління майном
комунальної власності та
забезпечення благоустрою у
місті Татарбунарської міської
ради;
Дімоглов Костянтин Костянтинович
- голова правління ПАО
«АТП-15143»,
член
виконавчого комітету;
Катанов Ігор Володимирович
начальник
відділу
земельних
відносин
виконавчого
комітету
(апарату) міської ради;
Кравченко Валентин Миколайович
- начальник Татарбунарського
РЕМ,
член
виконавчого
комітету;
Кобушкіна Тамара Олександрівна
директор
КП
«Водопостачальник»;
Котовенко Денис Юрійович
- директор КП «Бесарабія»;
Султан Олександр Іванович
заступнику
начальника
Кілійського
УВГ,
член
виконавчого комітету;
Школа Роман Вікторович
- начальник Татарбунарського
міськрайонного
сектору
Головного
управління
державної
служби
надзвичайних
ситуацій
України в Одеській області,
член виконавчого комітету
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В.Коваль

