ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 01.10.2019 № 642
План усунення виявлених недоліків з питань цивільного захисту населення і території
Бурштинської міської ради
№
з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін

1.

Уточнити плани реагування на ймовірні для міста надзвичайні
ситуації, конкретизувати сили і засоби, що будуть задіюватися
для їх ліквідації, а саме:
- розкрити можливі загрози виникнення НС на території міста;
- доопрацювати календарний план при виникненні
надзвичайних ситуацій;
- уточнити розділ сил цивільного захисту (склад
територіального формування місцевого рівня та об’єктових
формувань, склад сил територіальних служб цивільного
захисту місцевого рівня)

Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради

Жовтень-листопад 2019 року

Розробити план цивільного захисту міста на особливий період

Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради

До 1 лютого 2020 року

Комісія з питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Жовтень 2019 року, постійно

Виконавчий комітет міської
ради

Протягом 2019-2020 років

2.

3.

4.

У роботі міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій:
- забезпечити розсилку протокольних рішень виконавцям;
- посилити контроль за виконанням протокольних рішень
комісії;
- доопрацювати функціональні обов’язки членів комісії та
оформити їх належним чином;
- розділити місця збору комісії ТЕБ та НС і евакуаційної комісії
Для оповіщення керівного складу органу управління
цивільного захисту у міській раді забезпечити впровадження
програмно-апаратного комплексу «АТРИС»

5.

6.

7.

Відкоригувати затверджений рішенням виконавчого комітету
міської ради від 28.03.2016 року № 80 Регламент
інформаційного обміну в межах міської ланки обласної
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних
ситуацій
Вирішити питання щодо оснащення м. Бурштин засобами
оповіщення (вуличними гучномовцями), що забезпечить в
повному обсязі оповіщення населення міської ради
Відкоригувати план евакуації, а саме: у розділі ІІ вказати
кількість населення по кожному пункту посадки, відобразити
порядок евакуації та описати інженерну розвідку,
доопрацювати календарний план проведення евакуації. У
розділі ІІІ плану вказати місця постійного проживання інвалідів

8.

Скласти план роботи комісії з питань евакуації на 2019 рік

9.

Провести засідання комісії з питань евакуації відповідно до
плану роботи та оформити засідання протокольним рішенням

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Розробити карту до плану евакуації населення з нанесенням
маршрутів руху
Поставити печатки на листі погодження до плану евакуації
У плані евакуації відкоригувати таблицю транспортного
забезпечення
З автоперевізниками заключити договори на залучення
автотранспортних засобів з метою перевезення населення, що
підлягає евакуації
Укласти угоди з об’єктами, які можуть використовуватись для
санітарної та спеціальної обробки людей, техніки і майна
Затвердити перелік пунктів видачі засобів індивідуального
захисту
Вирішити питання щодо забезпечення працівників формувань
цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту
засобами індивідуального захисту відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200

Головний спеціаліст з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
міської ради

Лютий 2020 року

Виконавчий комітет міської
ради

Протягом 2019-2020 років

Березень 2020 року

Негайно
Комісія з питань евакуації

Негайно
Квітень 2020 року
Квітень 2020 року
Березень 2020 року

Керівник служби
транспортного забезпечення
цивільного захисту міста
Виконавчий комітет міської
ради
Виконавчий комітет міської
ради
Керівники спеціалізованих
служб цивільного захисту міста

До 01 березня 2020 року
До січня 2020 року
До 1 квітня 2020 року
Протягом 2019-2020 років

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України ввести 0,5
окладу посади фахівця з цивільного захисту;

До 1 грудня 2020 року

Доопрацювати, погодити та затвердити положення про
медичну службу цивільного захисту (МСЦЗ) міста, План
реагування та взаємодії МСЦЗ м. Бурштин під час виникнення
18. НС та ліквідації їх наслідків. Включити до складу служби
Рогатинську міжрайонну філію лабораторного центру,
держпродспоживслужби, пункт базування екстреної медичної
допомоги;

До 1 лютого 2020 року

Створити травматологічну, хірургічну, реанімаційну,
терапевтичну бригади постійної готовності другої черги;

До 1 грудня 2020 року

17.

19.

20. Розробити об’єктовий план реагування;
Налагодити співпрацю з питань цивільного захисту з
Рогатинською міжрайонною філією лабораторного центру.
21. Запланувати на травень 2020 року спільне відпрацювання дій у
випадку виявлення особливо небезпечних інфекційних
захворювань;
22.

23.

24.
25.
26.

Відпрацювати належний порядок інформування про
надзвичайні ситуації (ботулізм, травми, масові захворювання
тощо) відповідно до табеля термінових та строкових донесень з
питань цивільного захисту;
Створити відповідно до чинних протоколів лікування резерв
медикаментів та виробів медичного призначення на випадок
надзвичайних ситуацій;
Забезпечити Бурштинську центральну міську лікарню (ЦМЛ)
імунобіологічними препаратами для екстреної профілактики
сказу, допомоги при укусах змій;
Налагодити облік та планування навчання з цивільного захисту
працівників Бурштинської ЦМЛ;
Відпрацювати систему оповіщення про надзвичайні ситуації
штабу та медичної служби цивільного захисту.

До 1 січня 2020 року
Керівник медичної
спеціалізованої служби
цивільного захисту міста,
головний лікар КО
«Бурштинська центральна
міська лікарня»

Травень 2020 року

Негайно

До 1 лютого 2020 року
До 1 лютого 2020 року
До 1 листопада 2019 року
До 1 січня 2020 року

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

Забезпечити проведення посиленої рутинної вікової вакцинації
відповідно до наказів МОЗ України від 23.04.2019 року № 958,
від 11.09.2017 року № 1082, від 26.06.2918 року № 1216 та
своєчасну подачу звітів
Покращити охоплення першою додатковою вакцинацією проти
кору, паротиту, краснухи та охоплення щепленнями дітей у віці
до 1 року, щепленням проти кашлюка-дифтерії-правцю
(АКДП)
Запланувати на травень 2020 року спільне відпрацювання дій у
випадку виявлення особливо небезпечних інфекційних
захворювань
Розробити та затвердити номенклатуру матеріального резерву.
Визначити місце зберігання матеріальних ресурсів, зазначену
номенклатуру затвердити розпорядженням міського голови
Укласти договори щодо забезпечення продовольством та
предметами першої необхідності, а також пально-мастильними
матеріалами на випадок загрози чи виникнення НС з
послідуючою платою
Створити комісію з ліквідації НС, уточнити місце знаходження
пункту управління
Забезпечити результативну діяльність спеціалізованих служб
цивільного захисту місцевого рівня
Уточнити сили та засоби, що залучатимуться до ліквідації
надзвичайної ситуації

35. Затвердити Положення про утворені спеціалізовані служби
Пройти навчання у навчально-методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Розробити функціональні обов’язки із розмежуванням функцій
37.
органів управління, що входять у служби
Поновити організаційну структуру служб відповідно до
38.
завдань, визначених положеннями про служби цивільного
36.

У встановлені терміни
Головний лікар КНП
«Бурштинський міський центр
первинної медико-санітарної
допомоги»

Протягом 2019-2020 років

Травень 2020 року
Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради

До 1 листопада 2019 року

Керівник служби матеріального
забезпечення цивільного
захисту міста

До 1 січня 2020 року

Виконавчий комітет міської
ради

До 1 грудня 2020 року

Керівники спеціалізованих
служб цивільного захисту міста

Протягом 2019-2020 років
До 1 листопада 2019 року

Керівники служб із захисту
сільськогосподарських тварин і
рослин, енергетики,
транспортного забезпечення

До 1 листопада 2019 року

Керівник технічної служби ЦЗ

У термін, визначений НМЦ ЦЗ та
БЖД

Керівники спеціалізованих
служб цивільного захисту міста

До 1 листопада 2019 року
До 1 листопада 2019 року

захисту, відкоригувати облік сил і засобів служб, планів
приведення у готовність, календарних планів дій,
функціональних обов’язків керівного складу служб та ін.
Забезпечити діяльність територіальних формувань цивільного
39. захисту міського підпорядкування, навчання їхніх керівників,
проведення перевірки оповіщення

40.

41.

42.

43.

44.

Укласти угоди з керівниками суб’єктів господарювання де
можливе велике скупчення людей (торгові центри, торгові
зали, медичні заклади, загальноосвітні та дошкільні навчальні
заклади, тощо) та організувати технічне забезпечення для
передачі мовної інформації у випадку загрози або виникнення
надзвичайної ситуації
Здійснити облік об’єктових матеріальних резервів, що
створюються на об’єктах підвищеної небезпеки
Проаналізувати ситуацію із безпекою на водних об’єктах у
межах зон відповідальності та вжити додаткових заходів щодо
попередження нещасних випадків на воді, особливо у місцях,
які не пристосовані для купання (встановити заборонні знаки у
місцях де заборонено купатися)
Розробити та затвердити місцеву програму щодо організації
запобіжних і рятувальних заходів на водних об’єктах,
вишукати кошти на її реалізацію
Забезпечити фінансування заходів пожежної безпеки у
закладах освіти, культури, тощо.

Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської
ради, керівники територіальних
формувань

Протягом 2019-2020 років

Виконавчий комітет міської
ради, головний спеціаліст з
питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту міської
ради

Протягом 2019-2020 років

Керівники об’єктів підвищеної
небезпеки
Виконавчий комітет міської
ради, головний спеціаліст з
питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту міської
ради

До 1 січня 2020 року
До початку купального періоду
2020 року

Виконавчий комітет міської
ради

Протягом 2019-2020 років

Виконавчий комітет міської
ради, начальник відділу освіти і
науки міської ради, начальник
відділу культури, туризму і
зовнішніх зв’язків міської ради

Протягом 2019-2020 років

Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту міської ради

Олександр Іваськевич

