
Проєкт 

 

 

 

від  09.11.2022                                                м. Бурштин                                                     № 4701 

 

 

 

Про внесення змін в Комплексну цільову 

соціальну програму розвитку цивільного захисту  

Бурштинської міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки, затверджену рішенням  

міської ради від 11 грудня 2020 року № 38/2-20 

 

 Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою координації спільних дій головних розпорядників бюджетних коштів під час 

виконання заходів Комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, міська рада  

 

вирішила: 
 

1. Внести зміни в додатку 1 Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки та 

викласти його в новій редакції, що додається. 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Мар’яну Яцинович. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря ради Романа Іванюка 

та голову постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Василь 

АНДРІЄШИН  



Додаток 1  

до комплексної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки  

 

Перелік 

заходів комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту  

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Терміни 

виконання 
Очікувані результати 

1 

Реконструкція та утримання місцевої 

автоматизованої системи централізованого 

оповіщення 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради 

2021-2025 

Дасть можливість провести 

реконструкцію, модернізацію та 

утримання місцевої 

автоматизованої системи 

централізованого оповіщення 

2 

Накопичення місцевого матеріального 

резерву для запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, згідно 

затвердженої номенклатури матеріального 

резерву, та утримання складів зберігання 

матеріального резерву 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради 

2021-2025 

Сприятиме здійсненню 

невідкладних аварійно-рятувальних 

робіт у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

3 

Забезпечення непрацюючого населення, 

яке проживає в прогнозованій зоні 

хімічного 

забруднення, промисловими засобами 

захисту органів дихання 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради 

2021-2025 

Дасть можливість частково 

забезпечити непрацююче 

населення, яке проживає в 

прогнозованій зоні хімічного 

забруднення, промисловими 

засобами захисту органів дихання 

4 
Створення, облаштування та утримання 

фонду захисних споруд цивільного захисту 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради 

2022-2025 

Дасть можливість забезпечення 

укриття населення в захисних 

спорудах цивільного захисту 

5 
Організація запобіжних та рятувальних 

заходів на водних об’єктах громади 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 
2021-2025 

Підвищити ступінь реагування на 

нещасні випадки та надзвичайні 



цивільного захисту міської ради ситуації на водних об’єктах 

громади 

6 
Створення та облаштування стаціонарних 

та мобільних пунктів обігріву 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради 

2022-2025 

Забезпечить проведення заходів 

щодо створення та облаштування 

пунктів обігріву для надання 

допомоги населенню у разі 

критичних проблем з енергетикою 

чи опаленням  

7 

Покращення матеріально-технічної бази 

аварійно-рятувальних підрозділів та сил 

цивільного захисту громади 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської 

ради, 

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області 

2021-2025 

Сприятиме покращенню 

матеріально-технічної бази 

аварійно-рятувальних підрозділів 

та сил цивільного захисту, 

підвищить їх готовність до 

виконання завдань за призначенням 

7.1 

Забезпечення пожежно-технічним 

озброєнням та запчастинами до пожежних 

автомобілів 

7.2 
Забезпечення паливомастильними 

матеріалами 

7.3 

Придбання товарів та отримання послуг 

для забезпечення оптимальних умов 

зберігання та підтримання у справному 

стані пожежно-рятувальної техніки та 

спорядження 

7.4 

Модернізація та ремонт пожежних і 

аварійно-рятувальних підрозділів (ДПРП 

м. Бурштин) 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про внесення змін в Комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджену рішенням 

міської ради від 11 грудня 2020 року № 38/2-20» 

 

1. Обгрунтування необхідності підготовки рішення: 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін в Комплексну 

цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджену рішенням міської ради від 11 грудня 

2020 року № 38/2-20» розроблений враховуючи особливу важливість завдань цивільного 

захисту в умовах воєнного стану, пов’язаних з захистом життя людей при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України 

щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, інших нормативних актів 

держави. 

А також на підставі звернення 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській 

області від 17.10.2022 № 1759/06-25.  

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Метою прийняття є внесення змін до Комплексну цільову соціальну програму 

розвитку цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки та викладення Додатку 1 до Програми в новій редакції, що сприятиме належній 

реалізації заходів цивільного захисту на території громади. 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

4. Доповідач: головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту М. Яцинович. 

 

 

  

 

Головний спеціаліст з питань  

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту                                   Мар’яна ЯЦИНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту                                                          М. Яцинович 

__________ 2022 

 

 

Погоджено: 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                  О. Петровська 

__________ 2022  

 

Юридичний відділ 

__________ 2022                                                                                                            

 

 

Начальник загального відділу                                                                                     М. Яцик 

__________ 2022 

 

Cекретар ради                                                                                                                Р. Іванюк 

__________ 2022 


