
Проєкт рішення 

 

Від 13.07.2022                                                                                                             №135 

 

Про затвердження Плану реагування  

на надзвичайні ситуації в Бурштинській  

міській територіальній громаді 

 

З метою належної координації роботи органів управління та сил з реагування на 

загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, зниження можливості загибелі людей, 

зменшення матеріальних витрат, організації задоволення першочергових потреб 

постраждалого населення, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку 

розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на 

надзвичайні ситуації державного рівня», наказу ДСНС від 10.06.2022 №324, керуючись 

пунктом 3 статті 36, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, - 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План реагування на надзвичайні ситуації в  Бурштинській міській 

територіальній громаді,  що додається. 

2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного 

спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (Мар’яна Яцинович).  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                  Ростислав СТАСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради 

«Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації в Бурштинській  

міській територіальній громаді» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради  «Про 

затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації в Бурштинській  міській 

територіальній громаді» на засіданні виконкому міської  ради  є  головний спеціаліст з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Гудзь 

Роман Романович. 

2. Розробником проєкту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проекту  рішення є головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту Яцинович Мар’яна Сергіївна. 

3. Доповідач по проєкту рішення на  засіданні виконкому міської ради є головний 

спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Яцинович Мар’яна 

Сергіївна. 

 4. Основоположною  метою даного проєкту є визначення порядку дій населення на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій, зниження можливості загибелі людей, 

зменшення матеріальних витрат, організації задоволення першочергових потреб 

постраждалого населення. 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

діяльності правоохоронних органів,  

оборонної та мобілізаційної роботи                                                                 Роман Гудзь 

 

 


