ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

09.07.2013

№ 455
(з основної діяльності)

Про приймання робіт із розмінування
небезпечних територій м. Севастополя,
виконаних у ІІ кварталі 2013 року

Відповідно до спільного наказу ДСНС України та МНС України
від 13.03.2013 № 78/125 «Про організацію та контроль за проведенням заходів у
2013 році з розмінування територій міста Севастополь, забруднених
вибухонебезпечними предметами часів минулих війн», з метою приймання робіт
із розмінування, виконаних у ІІ кварталі 2013 року, контролю за дотриманням
заходів безпеки та перевірки результативних показників заходів Програми
сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку
м. Севастополя на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017 (далі – Програма),
НАКАЗУЮ:
1. Cтворити робочу комісію з приймання виконаних у ІІ кварталі
2013 року робіт із розмінування небезпечних територій у районі м. Севастополя
(далі – Комісія), згідно з додатком.
2. Голові Комісії у період з 16 по 18 липня 2013 року:
організувати приймання виконаних робіт із розмінування територій
зруйнованих Інкерманських штолень, Мекензієвих гір та прилеглої морської
акваторії
міста
Севастополь,
передбачених
бюджетною
програмою
«Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої
світової війни в районі міст Севастополь та Керч» на 2013 рік;
здійснити перевірку повноти та якості використання коштів, виділених за
Програмою Управлінню ДСНС України у м. Севастополі, а також дотримання
заходів безпеки під час виконання робіт з розмінування небезпечних територій;
результати роботи оформити актами, які надати на затвердження
до 1 серпня 2013 року;
3. Надати право голові Комісії при необхідності залучати до роботи
представників територіальних органів ДСНС України та управлінь з питань

надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого
самоврядування).
4. Начальнику Головного управління ДСНС України в Автономній
Республіці Крим Шахову С.М. направити 17 липня 2013 року піротехнічний
розрахунок до Управління ДСНС України в м. Севастополі для проведення
контролю якості виконаних заходів із розмінування.
5. Директору Департаменту персоналу Євсюкову О.П., начальникам
1 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України Качкану В.Л.,
Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України Олішевському А.С. оформити в
установленому порядку необхідні документи на відрядження членів Комісії до
м. Севастополя з урахуванням часу на дорогу з 15 по 19 липня 2013 року.
6. Начальнику Управління ДСНС України у м. Севастополі
Сухорученкову Г.М. забезпечити організацію прийому Комісією виконаних робіт
та її матеріально-технічне забезпечення.
7. Директору Департаменту організації заходів цивільного захисту
Стоєцькому В.Ф. провести о 15:00 12 липня 2013 року інструктаж Комісії.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Голови Данилюка С.Л.

Голова

М. Болотських

