
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 22.07.2022                                м. Бурштин                                                              №344 

 

 

Про створення робочої групи 

з розроблення Плану реагування на 

надзвичайні ситуації територіальної громади 

 

 Керуючись Методичними рекомендаціями з розроблення планів реагування на 

надзвичайні ситуації територіальної громади, району, району у мм. Києві та Севастополі 

затвердженими Наказом ДСНС від 10.06.2022 № 324, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою упорядкування та координації дій органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання 

у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій: 

1. Створити робочу групи з розроблення Плану реагування на надзвичайні ситуації 

територіальної громади у складі, що додається. 

2. Робочій групі до 25.07.2022р.: 

- провести аналіз законодавчої і нормативно-правової бази щодо організації та 

здійснення заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- провести збір і узагальнення необхідних вихідних даних, зокрема відомостей про 

територію і чисельності населення, яке може потрапити в зону надзвичайних ситуацій 

(пожеж, вибухів, затоплень, забруднення радіоактивними речовинами, зараження 

хімічними і біологічними речовинами тощо);  

- уточнити перелік об'єктів і територій, які становлять небезпеку для населення;  

- провести аналіз за багаторічними статистичними спостереженнями видів 

надзвичайних ситуацій за класами, підкласами та групами, які мали місце на території 

громади, величин збитку, термінів виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

- уточнити склад сил цивільного захисту, стану їх укомплектованості особовим 

складом, забезпечення матеріально-технічними засобами та готовності до дій за 

призначенням. 

3. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

(М. Яцинович) за результатами проведеної робочою групою роботи визначити Перелік 

підкласів та груп надзвичайних ситуацій, виникнення яких є імовірним на території 

громади та до 27.07.2022р. подати його на затвердження рішенням місцевої комісії ТЕБ та 

НС. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                   Ростислав СТАСЬКО 



Додаток до розпорядження 

міського голови 

від _____________ № ________ 

 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розроблення Плану реагування на  

надзвичайні ситуації територіальної громади 

 

Стасько Ростислав Богданович - керівник групи, перший заступник 

міського голови 

Яцинович Мар`яна Сергіївна - головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту 

Гудзь Роман Романович - головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Гусак Роман Богданович - ТВО начальника ДПРП м. Бурштин 

Копаниця Володимир Михайлович - начальник земельно-екологічного відділу 

Скриник Олег Богданович - начальник управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності 

Герт Ірина Ігорівна - начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна 

Шафран Зіновій Михайлович - директор КП «Житловик» 

Василик Володимир Євстахович - директор КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

 


