
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник міського голови, 

голова міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій 

 

                                                     Володимир Гулик 

„_____” квітня 2015 року 

 

 

 

П Л А Н 

роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2015 рік 

 

№ 

з/п 
Питання Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата  

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники обговорення 

1 2 3 4 5 

1. Про стан санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення у літній період 

2015 року  

 

Рогатинське міжрайонне управління  

ГУ ДСЕС 

Квітень 

2015 року 

 

Начальник відділу організації 

санітарно-епідеміологічного нагляду 

Рогатинського міжрайонного 

управління ГУ ДСЕС 

2. Про заходи щодо забезпечення протидії 

масовим пожежам лісів, торфовищ, 

сільгоспугідь у літній період 2015 року 

Галицький РВ УДСНС Квітень 

2015 року 

Начальник ДПРП м.Бурштина 

 

Лісничий Бурштинського лісництва 

Галицького НПП (додатково 

запрошений)  

3. Про роботу виконавчого комітету міської 

ради щодо підготовки місць масового 

відпочинку на воді до купального сезону 

Виконавчий комітет міської ради Квітень 

2015 року 

Перший заступник міського голови 

 

Начальники відділів МР 

4. Про запобігання виникнення пожеж на 

території міста, пов’язаних з 

випалюванням сухої трави 

Галицький РВ УДСНС Квітень 

2015 року 

 

Начальник ДПРП м.Бурштина 

 

Начальник земельно-екологічного 

відділу МР 
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5. Про стан захисних споруд цивільного 

захисту 

 

Галицький РВ УДСНС 

 

КП «Житловик» 

 

Сектор житлово-комунального 

господарства і обліку комунального 

майна 

Квітень 

2015 року 

 

Начальник ДПРП м.Бурштина 

 

Директор КП «Житловик» 

 

Завідувач сектору житлово-

комунального господарства і обліку 

комунального майна 

6. Про систему оповіщення населення у разі 

виникнення та загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Галицький РВ УДСНС 

 

Виконавчий комітет міської ради 

Квітень  

2015 року 

Начальник ДПРП м.Бурштина 

 

Начальники відділів МР 

8. Про стан протипожежного водопостачання 

міста 

Галицький РВ УДСНС 

 

КП «Житловик» 

Серпень 

2015 року 

Начальник ДПРП м.Бурштина 

 

Директор КП «Житловик» 

9. Про стан підготовки місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування до дій в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років  

КП «Житловик» 

 

Галицький УЕГГ 

ПАТ «Івано-Франківськгаз» 

 

Галицький РЕМ 

ПАТ«Прикарпаттяобленерго» 

Серпень 

2015 року 

Директор КП «Житловик» 

 

Старший майстер Галицького УЕГГ 

 

 

Майстер Бурштинської ВДЕМ 3 

 

10. Про стан накопичення матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

Фінансовий відділ 

 

КП «Житловик» 

Серпень 

2015 року 

Начальник фінансового відділу 

 

Директор КП «Житловик» 

11. Затвердження Переліків потенційно 

небезпечних об’єктів, об’єктів хімічної 

небезпеки та об’єктів,  

стосовно рівнів хімічної небезпеки 

Галицький РВ УДСНС 

 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

Листопад 

2015 року 

Начальник ДПРП м.Бурштина 

 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

12. Затвердження Плану роботи обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій на  

2016 рік 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

Листопад 

2015 року 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 
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Примітка: 1. Відповідальним за підготовку матеріалів надавати аналітичні довідки та пропозиції до проекту протокольного рішення комісії 

                        Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради до 20 числа попереднього місяця від 

                        дати розгляду питання. 

 

                    2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради протягом 10 днів узагальнювати 

                        отриману інформацію та надавати її для розгляду голові комісії. 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту                                                                                        Мар’яна Німченко 

  


