
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 25.04.2019 року                                м. Бурштин                                                     № 289 

 

 

Про основні заходи цивільного 

захисту міської ради на 2019 рік  

 

 

На виконання пункту 5 статті 130 Кодексу цивільного захисту України та пункту 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 27.12.2018 року № 1076-р «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту на 2019 рік», розпорядження Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 07.02.2019 року № 42 «Про основні заходи цивільного захисту 

області на 2019 рік», з метою зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, 

покращення готовності до дій за призначенням сил і засобів цивільного захисту міської 

ради: 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Бурштинської міської ради 

на 2019 рік, що додається. 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації про виконання розпорядження 

покласти  на  головного  відповідального  виконавця – головного спеціаліста з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (О. Іваськевич). 

3. Співвиконавцям розпорядження: 

- подати інформацію про виконання завдань Плану основних заходів цивільного 

захисту Бурштинської міської ради на 2019 рік головному відповідальному виконавцю для 

подальшого інформування керівництва управління з питань цивільного захисту Івано-

Франківської обласної державної адміністрації: 

за перше півріччя – до 25.06.2019 року; 

за рік – до 25.12.2019 року. 

- подати пропозиції щодо планування заходів з підготовки Бурштинської міської 

ланки цивільного захисту на 2020 рік головному спеціалісту з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту (О. Іваськевич) до 20.06.2019 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В.Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Роксолана Джура 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич     _______________     «___»  _____ 2019 року 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови В. Гулик     _______________     «___»  _____ 2019 року 

 

 

 

Юридичний відділ     __________________          _______________     «___»  _____ 2019 року 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від _______________    № _____ 

 

 

 

План 

основних заходів цивільного захисту Бурштинської міської ради на 2019 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні за виконання 

Термін 

проведення 

1 2 3 4 

1. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1. 

Здійснення звірки електронного та документального обліку 

захисних споруд цивільного захисту з центральними органами 

виконавчої влади, господарськими організаціями, що належать 

до сфери управління центральних органів виконавчої влади та 

Кабінету Міністрів України 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

до 15 грудня 

2. 

Забезпечення розвитку загальнодоступних інформаційних 

ресурсів, надання та оприлюднення інформації про фонд 

захисних споруд цивільного захисту в засобах масової 

інформації, на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, організаційний відділ 

до 15 грудня 

3. 
Оснащення закладів охорони здоров’я автономними джерелами 

електропостачання 

Виконавчий комітет міської ради, КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня», 

КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

до 15 грудня 

4. 
Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність в особливий період 
Виконавчий комітет міської ради до 15 грудня 

2. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління,  

сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту 



1. 

Участь у штабних тренуваннях із залученням органів з евакуації   

щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний 

час на режим функціонування в особливий період 

Виконавчий комітет міської ради До 1 листопада 

3. Збори та наради керівного складу цивільного захисту міста: 

1. Організація і проведення засідань міської комісії ТЕБ та НС Члени міської комісії ТЕБ та НС* 
В міру необхідності, не 

менше 1 разу в квартал 

4. Заходи з контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання 

надзвичайним ситуаціям на місцевому рівні 

1. 

Підготовка до перевірки виконання вимог  законів та інших 

нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної 

безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних 

служб управлінням ДСНС України в області та управлінням з 

питань цивільного захисту облдержадміністрації. 

Виконавчий комітет міської ради Травень 

2. 
Підготовка до перевірки щодо стану готовності місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах міської ради. 
Виконавчий комітет міської ради Травень-червень 

3. Визначення стану готовності:   

 
1) аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за 

призначенням 
Виконавчий комітет міської ради Вересень-жовтень 

 

2) місцевої системи оповіщення з доведенням до відома 

населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту 

через засоби масової інформації 

Виконавчий комітет міської ради Листопад 

5. 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 

відповідно до затвердженої номенклатури 

Виконавчий комітет міської ради Впродовж року 



2. 

Впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки 

автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу 

Адміністрації об’єктів підвищеної 

небезпеки 
До 01.12.2019 року 

3. Організація та здійснення заходів щодо запобігання виникненню: 

 
- нещасних випадків під час можливого підтоплення внаслідок 

затяжних дощів 
Міська комісія ТЕБ та НС Березень - листопад 

 
- нещасних випадків з людьми на водних об’єктах під час 

літнього відпочинку 
Міська комісія ТЕБ та НС 

Впродовж купального 

сезону 

 
- пожеж у зонах зелених насаджень, сільськогосподарських 

угіддях впродовж пожежонебезпечного періоду 
Міська комісія ТЕБ та НС Квітень-жовтень 

 - надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду Міська комісія ТЕБ та НС Осінньо-зимовий період 

 - невиробничого травматизму Міська комісія з питань ТЕБ та НС Протягом року 

4. 

Супровід комплексної цільової соціальної програми  

розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-

2020 роки 

Виконавчий комітет міської ради, головний 

спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

Впродовж року 

5. 

Супровід цільової програми протипожежного захисту 

адмінбудівлі міської ради, закладів освіти, охорони здоров’я і 

закладів культури на 2019-2021 роки. 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту, 

виконавчий комітет міської ради, 

співвиконавці програми 

Впродовж року 

6. Заходи з підготовки та визначення стану готовності органів управління і сил цивільного захисту 

1. 

Навчання осіб керівного складу та фахівців цивільного захисту 

на обласних і м. Івано-Франківська курсах підвищення 

кваліфікації керівних кадрів 

Керівники відділів, установ, організацій та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту 
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планами навчання 

7. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки 

1. Перевірка стану утримання найпростіших укриттів міста 
Галицький РВ У ДСНС України в області, 

виконавчий комітет міської ради 
До 01 вересня 



8. Інші заходи з підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням 

1. Коригування плану евакуації населення міської ради 
Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

міської ради 
До 01 листопада 

2. Формування плану цивільного захисту на особливий період 
Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

міської ради 
Вересень 

3. 
Формування плану реагування на надзвичайні ситуації з 

додатками 

Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

міської ради 
Травень 

9. Заходи з пропаганди знань цивільного захисту 

1. Проведення: 

 

- у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних 

закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тижня безпеки дитини  

Відділ освіти і науки міської ради, 

керівники навчальних закладів 

Квітень-травень 

Жовтень-листопад 

 

- заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед 

дітей і молоді шляхом: проведення шкільних, міських змагань, 

тренувальних зборів 

Відділ освіти і науки міської ради, 

відділ у справах молоді та спорту 
Впродовж року 

 
- інформаційно-просвітницької роботи з питань цивільного 

захисту у засобах масової інформації 

Організаційний відділ міської ради, 

головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ 

міської ради 

Впродовж року 

 

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

 

 

 Головний спеціаліст з питань  

 надзвичайних ситуацій та цивільного захисту                                                                                                          Олександр Іваськевич 
 


