
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від  13.05.2020                             м. Бурштин                                                № 220 

 

 

 

Про основні заходи цивільного 

захисту міста на 2020 рік 

 

 

На виконання п. 5 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України та п. 27 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про 

єдину державну систему цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18.12.2019 року № 1316-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

на 2020 рік», з метою зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, покращення 

готовності до дій за призначенням сил і засобів цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка: 

 1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту міської ради на 2020 рік, що 

додається;  

2. Структурним підрозділам Бурштинської міської ради, керівникам підприємств, 

установ та організацій міста основні зусилля зосередити на:  

- підготовці керівного складу органів управління до дій за призначенням, навчанні та 

підготовці населення до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;  

- відпрацюванні в ході навчань та тренувань заходів, передбачених планами 

цивільного захисту на мирний час та особливий період;  

- зниженні рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій шляхом виконання 

місцевих програм з питань цивільного захисту та створення матеріально-технічних резервів.  

3. 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.  

4. Співвиконавцям даного розпорядження надавати інформацію про виконання вимог 

і заходів, передбачених ним, головному відповідальному виконавцю:  

- за перше півріччя - до 25.06.2020 року;  

- за рік - до 25.12.2020 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Роксолана Джура 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 13.05.2020  № 220 

 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту міської ради на 2020 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Відповідальні за 

виконання 
Термін проведення 

1. 

Перевірка стану готовності 

місцевої автоматизованої 

системи централізованого 

оповіщення, з включенням 

електросирени та інших 

технічних засобів оповіщення з 

доведенням до населення 

навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, організаційний відділ 

міської ради, СЛД № 3 РЦТ 

№171 ІФФ ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою) 

Листопад 

2. 

Організація і проведення засідань 

міської комісії з питань ТЕБ та 

НС  

Члени регіональної комісії з 

питань ТЕБ та НС 

Відповідно до плану 

роботи та у разі 

потреби 

3. 

Навчально-методичні збори з 

питань організації цивільного 

захисту населення і територій 

Начальники структурних 

підрозділів міської ради, 

головний спеціаліст з питань 

НС та ЦЗ міської ради 

Щоквартально 

4. 

Участь у обласних селекторних 

нарадах з питань цивільного 

захисту 

Начальники структурних 

підрозділів міської ради, 

головний спеціаліст з питань 

НС та ЦЗ міської ради 

У разі потреби 

5. 

Участь у навчальному зборі з 

керівниками райдержадмініст-

рацій, міськими головами, 

головами об’єднаних 

територіальних громад з питань 

організації заходів цивільного 

захисту 

Керівники міської ради Травень 

6. 

Уточнення переліку суб’єктів 

господарювання, що 

продовжують свою діяльність в 

особливий період 

Відділ економіки і 

промисловості міської ради, 

головний спеціаліст з питань 

діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

міської ради, головний 

спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

міської ради 

До 01 грудня 

7. 

Уточнення складу формувань 

міського підпорядкування та 

об’єктових формувань 

цивільного захисту 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, підприємства, 

установи та організації 

До 01 грудня 



8. 

Продовження заходів щодо: 

1) впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки автоматизо-

ваних систем раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення персоналу 

Контроль за виконанням 

зазначених заходів 

Адміністрація  

АЗС №6 ТзОВ «WOG» та 

АЗС №10 «ОККО» (за 

згодою),  

Галицький районний відділ 

управління ДСНС України 

в області (за згодою) 

Впродовж року 

2) контролю за станом санітарно-

епідеміологічного благополуччя в 

місцях відпочинку людей, на 

об’єктах громадського харчування 

ринках, місцях продажу худоби і 

птиці 

Рогатинська 

міськміжрайонна філія ДУ 

«Івано-Франківський 

обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони 

здоров’я України» (за 

згодою), Галицьке районне 

управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

області, керівники суб’єктів 

господарювання (за згодою) 

У літній період 

3) поповнення матеріального 

резерву міської ради для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій відповідно 

до затвердженої номенклатури  

Виконавчий комітет міської 

ради 
Впродовж року 

9. 

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:  

1) пожеж у лісах, на торфовищах 

та сільськогосподарських угіддях 

Виконавчий комітет міської 

ради, Галицький районний 

відділ управління ДСНС 

України в області (за 

згодою) 

Впродовж 

пожежонебезпечного 

періоду 

2) нещасних випадків з людьми на 

водних об’єктах  

Виконавчий комітет міської 

ради, Галицький районний 

відділ управління ДСНС 

України в області (за 

згодою), власники і 

орендарі водних об’єктів (за 

згодою) 

Впродовж 

купального сезону 

3) НС під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах:  

- паливо-енергетичного комплексу  

Відділ економіки і 

промисловості міської ради, 

філія АТ «Північна 

AT«Прикарпаттяобленерго» 

(за згодою), ГЕМ Галицької 

дільниці Калуського 

відділення ПАТ «Івано-

Франківськгаз» (за згодою) 

Жовтень - грудень 

- житлово-комунального  

господарства та об’єктах 

соціальної сфери і інфраструктури  

Сектор житлово-

комунального господарства 

та обліку комунального 

майна міської ради,  

КП «Житловик» 

Жовтень - грудень 



10. 

Участь у штабних тренуваннях з 

органами управління ЦЗ щодо 

переведення ТП ЄДС ЦЗ з режиму 

функціонування в мирний час на 

режим функціонування в 

особливий період 

Структурні підрозділи 

міської ради, територіальні 

підрозділи центральних 

органів виконавчої влади 

До 01 листопада 

11. 

Підготовка до контрольної 

перевірки управлінням ДСНС 

України в області стану усунення 

недоліків, виявлених під час 

комплексної перевірки з питань 

цивільного захисту у 2019 році 

Структурні підрозділи 

міської ради, підприємства, 

установи, організації міста 

Жовтень 

12. 

Забезпечення навчання керівного 

складу і фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією заходів 

цивільного захисту, в навчально-

методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяль-

ності області  

Структурні підрозділи 

міської ради, підприємства, 

установи, організації міста 

До 25 грудня 

13. 

Організація та проведення: 

1) Дня цивільного захисту, Тижня 

знань з основ безпеки життєдіяль-

ності, Тижня безпеки дитини у 

закладах загальної середньої, 

професійно-технічної та 

дошкільної освіти  

Відділ освіти і науки 

міської ради, Галицький РВ 

управління ДСНС України 

в області (за згодою), 

БЕК ІФНТУНГ (за згодою), 

БТЕК КНТЕУ (за згодою) 

Квітень - травень, 

 Жовтень - листопад 

2) просвітницької роботи серед 

населення із запобігання 

виникненню надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з 

небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями)  

КНП «БМЦПМСД», 

Галицьке районне 

управління ГУ ДПСС в 

області (за згодою), відділ 

освіти і науки міської ради, 

Галицький РВ управління 

ДСНС України в області (за 

згодою), організаційний 

відділ міської ради 

Впродовж року 

3) заходів з популяризації 

культури безпеки життєдіяльності 

серед дітей і молоді шляхом 

проведення шкільних (міських), 

навчально-тренувальних зборів і 

організації навчальних таборів 

Відділ освіти і науки 

міської ради, відділ у 

справах молоді і спорту 

міської ради, Галицький РВ 

управління ДСНС України 

в області (за згодою) 

Впродовж року 

14. 

Розміщення на офіційному веб-

сайті міської ради та на сторінці в 

мережі Facebook інформації з 

основ безпеки життєдіяльності з 

урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю  

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, організаційний відділ 

міської ради 

Протягом року 

 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради                                       Олександр Іваськевич 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


