
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                 Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 09.02.2016 р.                                     м. Бурштин                                                   № 26/02-04 

    

 

 

Про план заходів міської ланки 

територіальної підсистеми 

єдиної державної системи 

цивільного захисту м. Бурштин 

та с. Вигівка на 2016 рік 

 

 

На виконання п. 27 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 

«Про затвердження Положення по Єдину державну систему цивільного захисту»,  

розпорядження голови облдержадміністрації від 08.02.2016 р. № 43 «Про план заходів 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області на 2016 

рік» та з метою удосконалення методів протидії техногенним і природним негативним 

факторам, поліпшення роботи сил і засобів цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка: 

1. Затвердити план заходів міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2016 рік, що додається. 

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 техногенного, природного та суспільно-політичного характеру; 

- виконанні заходів щодо зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних 

ситуацій шляхом виконання програм з питань цивільного захисту та створення 

матеріально-технічних резервів. 

2.2. Пропозиції щодо планування заходів з підготовки міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на  

2017 рік подати головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту (М. Німченко) до 24.06.2016 року. 

3. Співвиконавцям інформацію про виконання вимог і заходів, передбачених цим 

розпорядженням, надавати головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради (М.Німченко): 

- за перше півріччя – до 24.06.2016 року; 

- за рік – до 23.12.2016 року. 



  

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради (М.Німченко). 

5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження від 15.07.2015 р. № 170 

«Про план заходів міської ланки обласної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту на 2 півріччя 2015 року». 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура



ЗАТВЕРДЖЕННО 

розпорядження 

міського голови 

від 09.02.2016 р. № 26/02-04 

 

 

План 

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

м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи Залучаються 

Термін 

проведення 

1 2 3 4 

1. Збори та наради керівного складу цивіьного захисту міста: 

1. 

Збір керівного складу міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту для 

підбиття підсумків роботи за перше півріччя та визначення 

завдань на друге півріччя 2016 року 

Начальник цивільного захисту міста, 

міських служб цивільного захисту, члени 

міської комісії ТЕБ та НС*, міської 

евакуаційної комісії 

Липень 

2. Організація і проведення засідань міської комісії ТЕБ та НС Члени міської комісії ТЕБ та НС В міру необхідності 

3. 
Навчально-методичні збори з питань організації цивільного 

захисту населення і територій 

Начальник цивільного захисту міста, 

виконавчий комітет міської ради 
Щоквартально 

2. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення: 

1. 

Поповнення матеріального резерву для запобігання 

виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих 

наслідків згідно із затвердженною номенклатурою 

Виконавчий комітет міської ради 
Впродовж першого 

півріччя 

2. 

Впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки 

автоматизованих систем раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу 

Адміністрації об’єктів підвищеної 

небезпеки 
До 01.12.2016 року 

3. Організація та здійснення заходів щодо запобігання виникненню: 

 - Під час можливих паводків Міська комісія ТЕБ та НС Квітень-листопад 

 
- Нещасних випадків з людьми на водних об’єктах під 

            час літнього відпочинку 
Міська комісія ТЕБ та НС 

Впродовж 

купального сезону 

 
- Під час пожежонебезпечного періоду у лісах, на 

            торфовищах та сільськогосподарських угіддях 
Міська комісія ТЕБ та НС Квітень-жовтень 



  

1 2 3 4 

4. 

Супровід комплексної цільової соціальної програми  

розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 

2016-2020 роки 

Виконавчий комітет міської ради, 

головний спеціаіст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

Впродовж року 

5. 
Перевірки стану протипожежного захисту закладів освіти та 

їх готовності до 2016-2017 навчального року 
ДПРП м. Бурштин 

липень – 

серпень 

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 першого 

півріччя 

3. Заходи з пропаганди знань цивільного захисту 

1. 

Проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних та 

дошкільних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяьності, Тижня безпеки дитини  

Відділ освіти і науки міської ради, 

Керівники навчальних закладів 

Квітень-травень 

Жовтень-листопад 

2. 
Здійснення інформаційно-просвітницької роботи з питань 

цивільного захисту у засобах масової інформації 

Організаційний відділ міської ради, 

головний спеціаліст з питань ЦЗ та НС 

міської ради 

Впродовж року 

 

Міська комісія ТЕБ та НС* - міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань ЦЗ та НС                                                                                                                            Мар’яна Німченко 

 



 


