
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 15.07.2015 року                                                   м. Бурштин                                                                         № 170 

    

 

 

Про план заходів міської ланки 

обласної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту на 2 

півріччя 2015 року 

 

 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.06.2015 р. № 391 «Про 

план заходів обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2 півріччя 

2015 року» та якісного вирішення завдань цивільного захисту населення і територій, 

запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, мінімізації збитків 

і втрат у разі їх виникнення, підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного 

захисту до дій за призначенням: 

1. Затвердити план заходів міської ланки обласної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2 півріччя 2015 року згідно додатку. 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, керівникам 

підприємств, установ та організацій міста: 

2.1. Основні зусилля зосередити на: 

- підготовці керівного складу органів управління цивільного захисту до дій за 

призначенням; 

- навчанні та підготовці населення до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- виконанні заходів щодо зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних 

ситуацій шляхом виконання програм з питань цивільного захисту та створення матеріально-

технічних резервів. 

2.2. До 30.07.2015 року проаналізувати виконання вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, підвести підсумки роботи за 1 півріччя 

та визначити завдання на 2 півріччя 2015 року. 

3. Звіти про виконання вимог і заходів, передбачених цим розпорядженням, надавати 

головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради 

(М.Німченко) до 25 грудня 2015 року. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

міської ради (М.Німченко). 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови                                                                         Володимир Гулик



       Додаток 

до розпорядження 

міського голови 

від _______ 2015 р. № _____ 

 

 

План 

заходів цивільного захисту міської ланки обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

на друге півріччя 2015 року 

 

№ 

з/п 
Заходи Залучаються 

Термін 

проведення 

1 2 3 4 

1. 

Збір керівного складу міської підсистем цивільного захисту з 

підбиття підсумків роботи за перше півріччя 2015 року та 

визначення завдань на друге півріччя 2015 року 

Керівний склад ЦЗ служб та об’єктів 

міста 
липень 

2. 
Засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 
Склад комісії, запрошені 

не менше одного 

засідання на квартал 

3. 

Перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій щодо стану готовності до виконання завдань у 

складних умовах осінньо-зимового періоду 2015 - 2016 років 

Керівний склад ЦЗ служб та об’єктів 

міста 

вересень – 

жовтень 

4. Організація та здійснення заходів щодо запобігання (зменшення втрат) 

 - Під час можливих паводків Комісія ТЕБ та НС липень-жовтень 

 
- Нещасних випадків з людьми на водних обєктах під 

час літнього відпочинку 
Комісія ТЕБ та НС 

Впродовж 

купального сезону 

 
- Під час пожежонебезпечного періоду у лісах, на 

торфовищах та сільськогосподарських угіддях 
Комісія ТЕБ та НС Липень-жовтень 

5. 
Перевірки стану протипожежного захисту закладів освіти та 

їх готовності до 2015 - 2016 навчального року 
ДПРП м. Бурштин 

липень – 

серпень 



  

1 2 3 4 

6. 

Приведення захисних споруд ЦЗ, підвальних та інших 

заглиблених приміщень в готовність до укриття населення 

міста 

Власники та балансоутримувачі захисних 

споруд ЦЗ, підвальних та інших 

заглиблених приміщень 

Впродовж півріччя 

7. 

Накопичення матеріального резерву всіх рівнів для 

запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій 

та їх окремих наслідків згідно із затвердженою 

номенклатурою 

Головний спеціаліст з питань ЦЗ та НС 

міської ради, підприємства, установи, 

організації міста 

Впродовж півріччя 

8. 

Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ 

безпеки житєдіяьності, Тижня безпеки дитини у 

загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних 

закладах 

Відділ освіти і  науки міської ради до 15 грудня 

9. 

Створення і поширення соціальної реклами, створення 

спеціальних тематичних пунктів (сторінок) у засобах 

масової інформації з основних напрямів безпеки 

життєдіяльності, проведення акцій „Запобігти, врятувати, 

допомогти” 

Організаційний відділ міської ради, 

головний спеціаліст з питань ЦЗ та НС 

міської ради 

Впродовж півріччя 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань ЦЗ та НС                                                                                     Мар’яна Німченко 

 

 

 



 


