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РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
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Про створення робочої групи з вивчення питання виникнення пожежі у  
Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. В, Отамановського

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:

1. Створити робочу групу з вивчення питання виникнення пожежі, яка 
сталась 15 лютого 2023 року у Вінницькій обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. В. Отамановського (далі -  Робоча група), у складі:

ІВАСЮ К  
Ігор Дмитрович

КРОТ
Віктор Васильович

ГОДОВАНЮ К  
М арина Анатоліївна

БРОВАРНИК  
Василь М ихайлович

заступник голови обласної Ради -  керівник 
Робочої групи;

заступник начальника управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області з питань експлуатації 
адмінбудинків -  заступник керівника Робочої 
групи;

завідувач сектору з питань молоді та спорту 
відділу супроводу постійної комісії обласної 
Ради з питань освіти, релігії, молоді та спорту 
управління соціально - гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради (секретар 
Робочої групи);

Члени Робочої групи
начальник управління з питань майнових та 
орендних відносин, будівництва,
інфраструктури, Ж КГ виконавчого апарату 
обласної Ради;



ГРАБОВИЧ начальник управління соціально -  гуманітарної
Л ю дм и л а  О л ек сіїв н а  політики виконавчого апарату обласної Ради;

ОКСЕНТЮ К - головний інспектор відділу запобігання
Віктор М иколайович надзвичайним ситуаціям Вінницького РУ ГУ

ДСНС України у Вінницькій області,
підполковник служби цивільного захисту (за
згодою);

ЯКУБО ВСЬКИ Й  - заступник директора - начальник управління
Ярослав Сергійович організаційного забезпечення та аналітичного

супроводу Департаменту гуманітарної політики 
обласної військової адміністрації (за згодою).

2. Робочій групі в місячний термін спільно з РУ ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області з ’ясувати причину виникнення пожежі у закладі, взяти у 
керівника закладу пояснення щодо ситуації, яка сталась 15 лютого 2023 року, 
здійснити перевірку дотримання вимог правил пожежної і техногенної безпеки; 
технічного стану автоматичної сигналізації, пожежного водопостачання щодо 
можливості їх  експлуатації, а також забезпечення приміщень об’єкту 
необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків 
безпеки, стану евакуаційних виходів, комплектації пожежних щитів та 
пожежних кран-комплектів; ведення документації з питань охорони праці, 
пожежної безпеки та цивільного захисту, в тому числі наявності інструкцій з 
пожежної та техногенної безпеки, проведення інструктажів із працівниками 
тощо. Про результати перевірки повідомити мене особисто.

3. Контроль за виконанням  ̂ ього  розпорядження залишаю за собою. 

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


