
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від  15.02.2021                                         м. Бурштин                                                            №  70 

 

 

 

Про затвердження плану 

основних заходів цивільного 

захисту громади на 2021 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 28.12.2020 року № 1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

на 2021 рік» та розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 

29.01.2021 року № 17 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту області 

на 2021 рік», з метою зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, покращення 

готовності до дій за призначенням сил і засобів цивільного захисту міської громади: 

 1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту міської громади на 2021 рік, 

що додається;  

2. Структурним підрозділам Бурштинської міської ради, керівникам підприємств, 

установ та організацій (в межах компетенції): 

2.1.Основні зусилля зосередити на: 

- розбудові організаційної інфраструктури цивільного захисту; 

- 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. 

2.2. Провести у лютому 2022 року збори керівного складу органів управління 

цивільного захисту щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2021 році 

та визначення основних завдань у сфері організації цивільного захисту на 2022 рік. 

2.3. Пропозиції щодо планування заходів з підготовки Бурштинської місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2022 рік подати 

головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевичу 

до 15 червня 2021 року. 



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 15 червня 2021 року;  

- за рік - до 15 грудня 2021 року.  

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 13 травня 

2020 року № 220 «Про основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік» 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови Р. Стаська. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Василь Андрієшин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич      _______________     «___»  _____ 2021 року 

  

 

 

Погоджено: 

 

 

Перший заступник міського голови Р. Стасько     _______________     «___»  _____ 2021 року 

 

 

Начальник загального відділу М. Яцик                   _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Юридичний відділ І. Мельник                                 _______________     «___»  _____ 2021 року 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від  15.02.2021 №  70 

 

 

План 

основних заходів цивільного захисту міської громади на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

проведення 
1 2 3 4 

І. Заходи, які організовуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій 

1. 

Підготовка до перевірки комісією 

ДСНС України щодо стану 

готовності міської ради: 

- до пропуску льодоходу, повені та 

паводків; 

- місць масового відпочинку та 

оздоровлення громадян; 

- місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах. 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ, ДПРП м. 

Бурштин (за згодою), ВП 

«Бурштинська ТЕС» АТ 

«ДТЕК Західенерго» (за 

згодою) 

 

 

 

Лютий-березень 

 

Травень-червень 

 

Травень-червень 

ІІ. Заходи з організації діяльності міської ланки територіальної підсистеми  

єдиної державної системи цивільного захисту 

1. 
Організація і проведення засідань 

міської комісії з питань ТЕБ та НС  

Керівний склад міської 

комісії з питань ТЕБ та НС 

Відповідно до 

плану роботи та у 

разі потреби 

2. 

Участь у зборі керівного складу 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного 

захисту, її данок цивільного захисту 

для підбиття підсумків роботи за 

2020 рік та визначення завдань на 

2021 рік 

Міський голова, головний 

спеціаліст з питань НС та 

ЦЗ 

Лютий 

3. 

Участь у селекторних нарадах, 

навчально-методичних зборах з 

керівниками структурних підрозділів 

міської ради з питань цивільного 

захисту 

Міський голова, начальники 

структурних підрозділів 

міської ради, головний 

спеціаліст з питань НС та 

ЦЗ міської ради 

Щоквартально та 

у разі потреби 

4. 
Створення підрозділу місцевої 

(добровільної) пожежної охорони 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, Галицький РВ У 

ДСНС України в області (за 

згодою), КП «Капітальне 

будівництво» 

Протягом року 

5. 

Розроблення і подання для прийняття 

на сесії міської ради програм з 

питань забезпечення заходів 

цивільного захисту 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради 

Протягом року 



ІІІ. Заходи з удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту 

1. 

Оцінка стану готовності до 

використання за призначенням 

споруд подвійного призначення і 

найпростіших укриттів державної та 

комунальної власності, зокрема щодо 

дотримання вимог законодавства 

стосовно врахування потреб осіб з 

інвалідністю, насамперед тих, що 

пересуваються на колісний кріслах, 

мають порушення зору та слуху, 

оприлюднення інформації про місця 

їх розміщення та стан готовності на 

офіційних веб-ресурсах суб’єктів 

владних повноважень усіх рівнів, а 

також іншими доступними 

способами 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, сектор житлово-

комунального господарства 

та обліку комунального 

майна, ДПРП м. Бурштин 

(за згодою), КП 

«Житловик» 

До 25 грудня 

2. 

Реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на приведення захисних 

споруд у готовність до використання 

за призначенням 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, сектор житлово-

комунального господарства 

та обліку комунального 

майна, ДПРП м. Бурштин 

(за згодою), КП 

«Житловик» 

Впродовж року 

3. 

Придбання засобів хімічного захисту 

для непрацюючого населення, яке 

проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення 

Виконавчий комітет міської 

ради 
До 05 грудня 

4. 

Корегування положення про місцеву 

ланку територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ 
Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ міської 

ради, структурні підрозділи 

міської ради, ДПРП м. 

Бурштин (за згодою), 

підприємства, установи, 

організації на території 

громади 

До 05 грудня 

Уточнення складу сил цивільного 

захисту (спеціалізованих служб 

цивільного захисту, територіальних 

формувань цивільного захисту, 

комунальних аварійно-рятувальних 

служб) 

Коригування плану реагування на 

надзвичайні ситуації 

Коригування плану цивільного 

захисту на особливий період 

5. 

Впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки 

автоматизованих систем раннього 

виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у зонах 

можливого ураження і персоналу 

таких об’єктів 

Адміністрація об’єктів 

підвищеної небезпеки 
Впродовж року 



6. 

Поповнення матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Виконавчий комітет міської 

ради 
Протягом року 

IV. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за 

призначенням органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ 

1. 

Участь у штабних тренуваннях з 

органами управління територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ щодо 

переведення її з режиму 

функціонування в мирний час на 

режим функціонування в особливий 

період 

Структурні підрозділи 

міської ради, керівники 

спеціалізованих служб 

цивільного захисту 

До 10 грудня 

2. 

Участь у штабних тренуваннях з 

органами управління 

функціональних підсистем 

медичного захисту щодо запобігання 

та реагування на медико-біологічні 

надзвичайні ситуацій природного 

характеру (епідемії) 

КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня», 

КНП «БМЦПМСД» 

Травень 

3. 

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:  

пожеж у лісах, на торфовищах та 

сільськогосподарських угіддях 

впродовж пожежонебезпечного 

періоду 

Головний спеціаліст з 

питань НС та ЦЗ, земельно-

екологічних відділ, ДПРП 

м. Бурштин (за згодою) 

Березень-

вересень 

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) 

Травень-серпень 

надзвичайних ситуацій 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» 



V. Заходи з контролю за дотриманням та виконанням вимог законодавства з питань 

техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру. 

1. 

Підготовка до перевірки закладів 

освіти щодо готовності до 2021-2022 

навчального року 

Відділ освіти і науки  Липень 

2. 

Підготовка до перевірки визначення 

стану готовності комунальних, 

об’єктових аварійно-рятувальних 

служб і формувань до дій за 

призначенням 

КП «Житловик» Березень-травень 

3. 

Участь у перевірці стану готовності 

місцевої, територіальної 

автоматизованих систем 

централізованого оповіщення, 

локальних та об’єктових систем 

оповіщення з включенням 

електросирен, інших технічних 

заходів оповіщення і доведення до 

відома населення навчальної 

інформації у сфері цивільного 

захисту через засоби масової 

інформації 

Структурні підрозділи 

міської ради 
Листопад 

VI. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

1. 

Проведення навчання керівного 

складу і фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією заходів 

цивільного захисту, в навчально-

методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

області  

Структурні підрозділи 

міської ради, підприємства, 

установи, організації міста 

До 25 грудня 

2. 

Організація та проведення: 

Дня цивільного захисту, Тижня знань 

з основ безпеки життєдіяльності, 

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 

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 



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 

3. 

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 

 


