
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 13.12.2021                          м. Бурштин                                                     №718 

 

 

 

Про створення мобільної оперативної групи  

штабу з ліквідації надзвичайної ситуації  

на території міської громади 
 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до розпорядження від 21.04.2021 № 212 «Про затвердження Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території міської громади», та з метою 

підвищення ефективності заходів оперативного реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, організації належної взаємодії при проведенні 

аварійно-рятувальних робіт:  

1. Затвердити Положення про мобільну оперативну групу штабу з ліквідації 

надзвичайної ситуації на території міської громади (додається).  

2. Затвердити склад мобільної оперативної групи штабу з ліквідації надзвичайної 

ситуації на території міської громади (додається).  

4. Затвердити перелік сил та засобів, включених до складу мобільної оперативної 

групи штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на території міської громади (додається).  

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

28.02.2019 року № 91 «Про створення мобільної оперативної групи реагування на 

надзвичайні ситуації на території Бурштинської міської ради».  

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - головного спеціаліста 

з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захистку міської ради (М. Яцинович).  

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                   Ростислав СТАСЬКО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:  

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту М. Яцинович         _______________ «___» _____ 2021 року  

 

 

Погоджено:  

 

 

Юридичний відділ ____________________            _______________ «___» _____ 2021 року 

 

Начальник загального відділу М. Яцик                   _______________ «___» _____ 2021 року 

 



ЗАТВЕРД,ЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від _____________ № ________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про мобільну оперативну групу штабу з ліквідації надзвичайної ситуації  

на території міської громади 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції та організацію діяльності 

мобільної оперативної групи реагування на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій 

(далі - МОГ).  

1.2. МОГ є робочим органом, яка створена для оцінки обстановки та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру і 

підпорядковується безпосередньо керівнику цієї групи.  

1.3. У своїй діяльності МОГ керується розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами ДСНС України, розпорядженнями та наказами Івано-Франківської 

облдержадміністрації, міського голови та цим Положенням.  

1.4. Діяльність МОГ поширюється на всю територію Бурштинської міської 

територіальної громади.  

1.5. Нормативи оповіщення членів МОГ:  

- збір у робочий час - ЗО хв.;  

- збір у неробочий час - 1 год.  

1.6. Оповіщення та збір членів МОГ здійснюється першим заступником міського 

голови. 

 

2. Основні завдання МОГ 

2.1. МОГ призначена для оцінки обстановки та координації дій на місці події. 

2.2. МОГ відповідно по покладених на неї завдань: 

 

2.2.1. У повсякденному режимі: 

- вивчає потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти підвищеної небезпеки, які мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки громади і районів можливого стихійного 

лиха; 

- вивчає документацію з планування організації оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації; 

- розробляє, уточнює та коригує штатну оперативно-технічну документацію; 

 

2.2.2. У режимі підвищеної готовності: 

- приводить у повну готовність засоби зв’язку та обміну інформацією; 

- у разі потреби виїжджає у зону можливого виникнення надзвичайної ситуації та 

зосереджує зусилля на вивченні обстановки, виявленні причин її погіршення, готує 

оперативну інформацію та подає пропозиції міському голові щодо нормалізації 

обстановки; 

- здійснює прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації, її 

масштабів та наслідків, обсягів можливих збитків і втрат, по можливості здійснює 

розрахунок часу виникнення надзвичайної ситуації; 

- вживає організаційних заходів щодо захисту населення, території і 

навколишнього природного середовища та забезпечення сталого функціонування об’єктів 

економіки; 



- здійснює уточнення плану реагування на надзвичайну ситуацію з урахуванням 

реальної обстановки; 

 

2.2.3. У режимі надзвичайної ситуації: 

- визначає зону ураження, кількість і місця перебування в ній людей, збирає та 

аналізує інформацію про розвиток надзвичайної ситуації; 

- на підставі аналізу вносить пропозиції щодо визначення головного напрямку 

ліквідації надзвичайної ситуації, проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту 

населення і територій від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого 

населення та зосередження в районі надзвичайної ситуації необхідної кількості аварійно-

рятувальних сил; 

- організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до 

ліквідації надзвичайної ситуації, з метою ефективного використання їх потенціалу; 

- здійснює фото-, відеодокументування, забезпечує постійний зв’язок з штабом з 

ліквідації надзвичайної ситуації та передачу фото-, відеоматеріалів з місця події. 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від _____________ № ________ 

 

 

 

СКЛАД 

мобільної оперативної групи штабу з ліквідації надзвичайної ситуації  

на території міської громади 

 

 

№ ПІП Посада 

1 Стасько Ростислав Богданович Керівник групи, перший заступник 

міського голови 

2 Маслій Ігор Миколайович Заступник керівника, начальник  

ДПРП м. Бурштин 

3 Шафран Зіновій Михайлович Директор КП «Житловик» 

 

4 Леськів Оксана Володимирівна 

 

В.о. директора КП «Еко-сервіс» 

5 Воловецький Андрій Михайлович Старший майстер ГЕМ Галицької дільниці 

Калуського відділення  

ПАТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою) 

6 Грибик Михайло Миколайович Майстер ВДЕМ № 3 Філія АТ «Північна»  

АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою) 

7 Бардашевський Ростислав Ярославович Заступник директора КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від _____________ № ________ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

сил і засобів, включених до складу мобільної оперативної групи штабу з ліквідації надзвичайної ситуації  

на території міської громади 

 

К-сть 

особо 

вого 

складу 

чол. 

Транспортний засіб Приналежність 

транспортних засобів 

Контактні номера 

телефонів 

керівників 

(підприємств, 

установ) 

Попереднє місце 

зосередження при 

оголошенні збору Вид ТЗ Марка ТЗ Кіль 

кість 

 

5 

Пожежний 

автомобіль 

АЦ5-40 (5233) 

 

1 ДПРП м. Бурштин Маслій І.М. 

тел. 098 531 0172 

ДПРП м. Бурштин 

Пожежний 

автомобіль 

АЦ 40(130) 63 «Б» 

(резерв) 

1 ДПРП м. Бурштин Маслій І.М. 

тел. 098 531 0172 

ДПРП м. Бурштин 

3 Мобільний пункт 

управління 

УАЗ-39094 1 ГЕМ Галицької дільниці 

Калуського відділення ПАТ 

«Івано-Франківськгаз» 

Воловецький А.М. 

тел. 067 344 1265 

ГЕМ Галицької дільниці 

Калуського відділення ПАТ 

«Івано-Франківськгаз» 

3 Аварійний 

автомобіль 

електропостачання 

УАЗ 3909 1 ВДЕМ № 3 Філія АТ 

«Північна» АТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

Грибик М.М. 

тел. 067 965 7561 

ВДЕМ № 3 Філія АТ 

«Північна» АТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

3 Реанімобіль Пежо 1 КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

Бардашевський Р.Я. 

тел. 067 916 0803 

КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

4 Черговий автомобіль  1 КП «Житловик» Шафран З.М. 

тел. 097 262 2705 

КП «Житловик» 

1 Екскаватор-

навантажувач 

JCB 1 КП «Житловик» Шафран З.М. 

тел. 097 262 2705 

КП «Житловик» 

1 Трактор-кран МТЗ-83 1 КП «Житловик» Шафран З.М. 

тел. 097 262 2705 

КП «Житловик» 

 


