
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 25.03.2020                                         м. Бурштин                                            № 171 

 

 

Про організацію роботи міського 

штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 
 

 

Відповідно до статті 76 Кодексу цивільного захисту України, пункту 40 Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

26.12.2014 р. № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.01.2015 

р. № 47/26492, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2017 

року № 149 «Про організацію роботи регіонального штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації» та з метою забезпечення безпосередньої організації і координації 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій: 

1. Затвердити організаційну структуру міського штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації (далі - Штаб з НС), що утворюється у разі загрози або виникнення 

масштабних надзвичайних ситуацій (далі - НС), які становлять небезпеку життю або 

здоров’ю людей, створюють передумови для порушення нормальних умов життєдіяльності 

значної кількості людей або можуть перерости у НС місцевого чи регіонального рівня 

(додається). 

2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

міської ради, начальнику відділу економіки і промисловості міської ради, начальнику 

організаційного відділу міської ради, керівництву Галицького районного відділу управління 

ДСНС України в області (за згодою), Галицької рятувально-водолазної станції (за згодою), 

Галицького міжрайонного управління водного господарства (за згодою), філії «Рогатинська 

ДЕД» (за згодою), Галицького Національного природного парку (за згодою) забезпечити 

участь представників у Штабі з НС у разі його утворення. 

3. Керівництву Галицького районного відділу управління ДСНС України в області, 

структурних підрозділів міської ради, установ, організацій, представники яких залучаються 

до роботи у Штабі з НС: 

- забезпечити подання через головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради О. Іваськевича списків посадових осіб, які будуть входити 

до складу Штабу з НС, та проведення з визначеними посадовими особами інструктажів; 



- організувати вивчення визначеними посадовими особами Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної 

документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у системі професійної 

підготовки, забезпечити у разі необхідності їхню участь у роботі Штабу з НС; 

- організувати оповіщення та термін прибуття визначених до роботи у складі Штабу з 

НС посадових осіб у терміни, визначені керівником робіт з ліквідації наслідків НС. 

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 покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Роксолана Джура 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського 

голови 

Від 25.03.2020 № 171 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

 Керівник робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій 

  

 Керівництво штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій 

Начальник штабу – представник Галицького районного відділу УДСНС 

України в області (за згодою) 

Заступник начальника штабу – представник Галицького районного 

відділу УДСНС України в області (за згодою) 

  

 Група аналізу ситуації і підготовки даних 

Керівник групи - представник Галицького районного відділу УДСНС 

України в області (за згодою) 

Заступник керівника групи - представник Галицького районного 

відділу УДСНС України в області (за згодою) 

Представник мобільної оперативної групи реагування на надзвичайні 

ситуації на території міської ради (за згодою) 

  

 Група безпосереднього реагування 

Підгрупа 1. Керівник групи - представник Галицького районного 

відділу управління ДСНС України в області (за згодою) 

Підгрупа 2. Керівник групи - представник Галицької рятувально-

водолазної станції (за згодою) 

Підгрупа 3. Керівник групи - представник Галицького міжрайонного 

управління водного господарства (за згодою) 

Підгрупа 4. Керівник групи - представник філії «Рогатинська ДЕД» (за 

згодою) 

Підгрупа 5. Керівник групи - представник Галицького Національного 

природного парку  (за згодою) 

  

 Організаційна група 

Керівник групи - представник Галицького районного відділу УДСНС 

України в області (за згодою) 

Заступник керівника – головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради 

  

 Група управління резервом сил 

Керівник групи  - представник Галицького районного відділу УДСНС 

України в області (за згодою) 

Заступник керівника групи – представник Галицького районного 

відділу УДСНС України в області (за згодою) 



  

 Група взаємодії з населенням та засобами масової інформації 

Керівник групи – представник організаційного відділу міської ради 

Заступник керівника – представник Галицького районного відділу 

УДСНС України в області (за згодою) 

  

 Група представників органів влади, установ та організацій 

Представники ДПРП м. Бурштин (за згодою), спеціалізованих служб 

цивільного захисту, що беруть участь у ліквідації надзвичайних 

ситуацій,  представники або експерти структурних підрозділів міської 

ради, установ та організацій (за згодою) 

  

 Група організації зв’язку 

Керівник групи - представник Галицького районного відділу УДСНС 

України в області (за згодою) 

Заступник керівника групи – представник Галицького районного 

відділу УДСНС України в області (за згодою) 

  

 Група матеріально-технічного забезпечення 

Керівник групи – представник відділу економіки і промисловості 

міської ради 

Заступник керівника групи - представник Галицького районного 

відділу УДСНС України в області (за згодою) 

  

 Інші робочі групи 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич     _______________     «___»  _____ 2020 року 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови В. Гулик     _______________     «___»  _____ 2020 року 

 

 

 

Юридичний відділ     __________________          _______________     «___»  _____ 2020 року 

 

 

 


