УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 25.03.2020

м. Бурштин

№ 170

Про дії Бурштинської міської ланки
територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту
в режимі надзвичайної ситуації
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року
№ 323-р для територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту ІваноФранківської області встановлено режим надзвичайної ситуації. Дане розпорядження також
поширюється на всі районні та міські ланки, що входять до територіальної підсистеми (в
тому числі Бурштинська ланка). Тому, з метою запобігання поширенню на території міської
ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
забезпечення виконання органами управління і силами цивільного захисту дій за
призначенням:
1. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
міської ради О. Іваськевичу:
- спільно з організаційним відділом міської ради (О. Александрів) здійснити
оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про
виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
- привести у відповідність до законодавства План реагування органів управління та
сил цивільного захисту Бурштинської міської ланки Івано-Франківської територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при загрозі та виникненні епідемії
(епізоотії) (далі – План). Після затвердження Плану міським головою, вважати його таким,
який введений в дію.
2. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації В. Гулику 25 березня о
13:00 приступити до виконання своїх обов’язків та до 26 березня 08:00 організувати роботу
міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до вимог наказу МВС
від 26.12.2014 № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації».
3. Міському штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
- здійснювати постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної
ситуації та масштабів можливих наслідків;

- організовувати роботи з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
залучення для цього необхідних сил і засобів;
- організовувати та здійснювати заходи щодо життєзабезпечення постраждалого
населення і здійснення медичного захисту населення і території від наслідків надзвичайної
ситуації;
- починаючи 26 березня щоденно о 09:00 год доповідати керівництву міської ради про
епідемічну обстановку, у разі різкого ускладнення чи змін – повідомляти негайно;
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради О. Іваськевича.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Роксолана Джура

Виконав:
Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич

_______________

«___» _____ 2020 року

Перший заступник міського голови В. Гулик

_______________

«___» _____ 2020 року

Юридичний відділ

_______________

«___» _____ 2020 року

_______________

«___» _____ 2020 року

Погоджено:

__________________

Начальник загального відділу М. Яцик

