
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

Від 26.02.2020                                         м. Бурштин                                                     № 88 
 
 
 
Про готовність органів управління,  
сил та засобів цивільного захисту до  
дій під час пропуску повені та паводків  
у 2020 році 
 
 
 З метою підвищення готовності органів управління, сил та засобів Бурштинської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій 

за призначенням під час пропуску можливої повені та паводків, захисту населення, 

територій, господарського комплексу міста, культурних, матеріальних цінностей від стихії та 

зменшення ймовірних збитків: 
 
 1. Затвердити план заходів Бурштинської міської ради щодо підготовки та пропуску 

можливої повені та паводків у 2020 році (далі – План), що додається. 
 2. Керівникам структурних підрозділів міської ради та відповідальним виконавцям 

вжити заходів щодо безумовного виконання завдань, визначених цим Планом. 
 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 розпорядження подавати інформацію про виконання завдань 

Плану головному відповідальному виконавцю у терміни, зазначені в кожному пункті, для 

подальшого узагальнення та інформування керівництва управління з питань цивільного 

захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Остаточну інформацію подати 

до 15.12.2019 року. 
 5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

25.02.2019 року № 85 «Про підвищення готовності органів управління, сил та засобів 

цивільного захисту міста до дій під час можливого пропуску льодоходу, повені та паводків у 

2019 році». 
 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 
 
 
 
Міський голова                                                                                        Роксолана Джура 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови 
від 26.02.2020 № 88 

 
План 

заходів Бурштинської міської ради щодо підготовки та пропуску можливої повені та паводків у 2020 році 
 
№ 

з/п Заплановані заходи Виконавці Термін виконання 

1 2 3 4 

1. 

Уточнити карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із підтопленням території міської ради. Визначити 

об’єкти життєзабезпечення населення, господарського комплексу міста, 
що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити 

заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час стихії. 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради, Галицький РВ У 

ДСНС в області (за згодою) 

До 05.03.2020 року 

2. 
Уточнити розрахунок сил і засобів для проведення запобіжних заходів і 

виконання робіт з ліквідації наслідків підтоплення території міської 

ради. 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, Галицький РВ У ДСНС в 

області (за згодою), КП «Житловик» 

До 05.03.2020 року 

3. 

Уточнити порядок взаємодії міської ради, підприємств, установ та 

організацій, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації 

наслідків підтоплення території міської ради. 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, Галицький РВ У ДСНС в 

області (за згодою) 

До 05.03.2020 року 

4. Коригувати додаток до Плану цивільного захисту міста, що стосується 

роботи щодо підготовки та пропуску можливої повені та паводків.  

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 
До 05.03.2020 року 

5. 

Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів, 

водопровідно-каналізаційних споруд  і мереж, систем зливової 

каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для 

відведення дощової води населених пунктів в умовах можливої повені 

та паводків 

Сектор житлово-комунального 

господарства та обліку комунального 

майна, КП «Житловик» 
До 05.03.2020 року 



6. 

Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків 

підтоплення території міської ради інженерну й автомобільну техніку 
(плавзасоби), мобільно-насосне обладнання, автономні джерела 

електроживлення, засоби забезпечення питною водою. 

Галицький РВ У ДСНС в області (за 

згодою), КП «Житловик» До 05.03.2020 року 

7. 
Уточнити План евакуації населення міської ради та заходи щодо 

забезпечення населення і створення необхідних побутових умов у 

місцях тимчасового розміщення на період евакуації 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 
До 05.03.2020 року 

8. 

Забезпечити нормативний запас реагентів, знезаражуючих засобів і 

реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення 

посиленого лабораторного контролю за якістю питної води в умовах 

проходження повені та паводків. 

КП «Житловик» До 05.03.2020 року 

9. Провести штабне тренування органів управління цивільного захисту 

щодо дій в умовах пропуску повені і паводків 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, Галицький РВ У ДСНС в 

області (за згодою) 

До 30.03.2020 року 

10. Забезпечити наповнення матеріального резерву міської ради для 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  Виконавчий комітет міської ради Постійно 

11. 
Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних 

систем та малих потоків з метою недопущення затримки вод у місцях 

розташування населених пунктів 
КП «Житловик» Постійно 

12. 

Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про 

розвиток та хід пропуску повені та паводків, підтоплення території 

міської ради і правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що 

вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів 

господарювання. 

Організаційний відділ міської ради, 

головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

У разі загрози та в 

період проходження 

повені і паводків 
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