
Проект рішення виконкому 

 

Від 21.05.2019                                  м. Бурштин                                               № 1029 

 

Про територіальні спеціалізовані  

служби цивільного захисту місцевого рівня 

 

 З метою організації належного забезпечення заходів захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення 

спеціальних робіт за функціональною спрямованістю, відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 року № 101 «Про 

затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту», від 08.07.2015 року № 469 «Про затвердження 

Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», розпорядження Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 25.04.2016 року № 257 «Про територіальні 

спеціалізовані служби цивільного захисту», у зв’язку зі збільшенням кількості відповідних 

служб виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Утворити територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту відповідно до 

Переліку територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня 

(додається). 

2. Затвердити Типове положення про територіальні спеціалізовані служби цивільного 

захисту місцевого рівня (додається). 

3. Керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого 

рівня у місячний термін розробити положення про керовані ними спеціалізовані служби і 

додатки до них, відповідно до Типового положення про територіальні спеціалізовані служби 

цивільного захисту місцевого рівня та після погодження першим заступником міського 

голови затвердити їх. 

4. Рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 26.05.2016 року № 

101 «Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Бурштинської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», від 

25.10.2016 року № 225 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 

26.05.2016 № 101 «Про створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

Бурштинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту»», від 29.12.2016 року № 260 «Про затвердження положень територіальних 

спеціалізованих служб цивільного захисту Бурштинської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» вважати такими, що втратили 

чинність. 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту (О. Іваськевич). 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

Міський голова                                                                                     Роксолана Джура 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту                                                                Олександр Іваськевич 

 

Перший заступник міського голови                                                         Володимир Гулик 

 

Юридичний відділ                                                                                      ___________________ 


