УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 03.11.2020

м. Бурштин

№ 417

Про підвищення готовності органів
управління та сил цивільного захисту
до дій при можливому виникненні
надзвичайних ситуацій осінньозимового періоду 2020-2021 років
З метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення міської ради,
належного функціонування об’єктів економіки, господарського та житлово-комунального
комплексу, підвищення рівня готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту
до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду та на
виконання розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від
23.10.2020 року № 551 «Про підвищення готовності органів управління та сил цивільного
захисту до дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду
2020-2021 років»:
1. Затвердити план заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил
цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового
періоду 2020-2021 років, що додається.
2. Відповідальним виконавцям розпорядження у межах повноважень забезпечити
виконання заходів плану.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевича.
4. Співвиконавцям розпорядження надавати інформацію про його виконання
головному відповідальному виконавцю у терміни, зазначені у кожному пункті для
узагальненого інформування керівництва управління з питань цивільного захисту Іванофранківської обласної державної адміністрації до 05.11.2020 року.
5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від
13.09.2018 року № 400 «Про підвищення готовності органів управління та сил цивільного
захисту до дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду
2018-2019 років»
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського
голови В. Гулика.
Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 03.11.2020 № 417
ПЛАН
заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил
цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій
осінньо-зимового періоду 2020-2021 років
Основні завдання:
координація дій структурних підрозділів міської ради, управлінь, установ,
підприємств та організацій щодо забезпечення надійної роботи економіки і об’єктів
життєзабезпечення населення міської ради під час ускладнення погодних умов осінньозимового періоду 2020-2021 років;
організація заходів щодо захисту населення, господарського та комунального
комплексу від можливих надзвичайних ситуацій;
створення умов для вчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мінімізації
збитків від них.
№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Терміни
виконання
4

Найменування заходів

Виконавці

2
Уточнити розрахунки сил та засобів для
ліквідації наслідків можливих надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру.
Відкоригувати плани реагування органів
управління і сил цивільного захисту при
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних
з несприятливими погодними умовами на
системах життєзабезпечення.

3

Головний спеціаліст
з питань НС та ЦЗ
міської ради

До
05.11.2020 р.

Уточнити склад міжвідомчих мобільних
оперативних груп

Головний спеціаліст
з питань НС та ЦЗ
міської ради

До
05.11.2020 р.

Міська комісія з
питань ТЕБ та НС

До
27.11.2020 р.

Виконавчий комітет
міської ради

До
27.11.2020 р.

КНП «БМЦПМСД»
КНП «Бурштинська
ЦМЛ»
Відділу освіти і
науки міської ради

До
13.11.2020 р.

Провести засідання місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, де розглянути стан
готовності до роботи у можливих складних
погодних умовах осінньо-зимового періоду
Провести тренування органів управління, сил та
засобів ланок територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту щодо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
осінньо-зимового періоду
Уточнити перелік справних автономних джерел
енергоживлення, які можна використати для
резервного енергозабезпечення за тимчасовими
схемами, у закладах охорони здоров’я, освіти,
соціальної сфери.

6.

7.

8.

Забезпечити підготовку до роботи в умовах
зимового періоду спеціальної техніки,
обладнання та інвентарю, створення резерву
пально-мастильних матеріалів, протиожеледних
засобів.
При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій
запроваджувати цілодобове чергування органів
управління, при ускладненні погодних умов
негайно інформувати обласну державну
адміністрацію через управління з питань
цивільного захисту облдержадміністрації за
телефонами: 78-43-07, 50-13-42 та 78-42-93
Забезпечувати роботу штабів з ліквідації
надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій з
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру

9.

Передбачити місця (пункти) обігріву, необхідні
матеріальні ресурси, інші засоби для
розміщення і забезпечення належних умов
тимчасового перебування на період можливих
сильних морозів одиноких людей поважного
віку, одиноких хворих людей, осіб без
визначеного місця проживання

10.

Організувати роз’яснювальну роботу серед
населення щодо дотримання правил безпеки
при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку
виникнення надзвичайної ситуації вчасно
доводити до мешканців міста достовірну
інформацію про її наслідки та про порядок
правильних дій

Головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту міської ради

КП «Житловик»

До
20.11.2020 р.

Виконавчий комітет
міської ради

При
ускладненні
погодних
умов

Виконавчий комітет
міської ради

При
виникненні
надзвичайних
ситуацій

Відділ соціального
захисту міської ради
КНП «Бурштинська
ЦМЛ»,
ДПРП м. Бурштин
(за згодою)
Галицьке ВП
Тисменицького ВП
ГУНП в області (за
згодою)
виконавчий комітет
міської ради

При
встановленні
наднизьких
температурни
х режимів

Головний спеціаліст
з питань НС та ЦЗ
міської ради

Постійно

Організаційний
відділ міської ради

Олександр Іваськевич

