
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 лютого  2020 року                         №  1140 

 

Про роботу відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи міської  ради за 2019 рік 
 

Заслухавши звіт в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради Костишина О.С. про роботу відділу за 2019 рік,  керуючись  п.2 ч.2 

ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської  міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт в.о. начальника відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи  міської ради 

Костишина О.С. про роботу відділу за 2019 рік, взяти до уваги (додається). 

2. Роботу відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради за 2019 рік 

визнати доброю. 

3. Начальнику відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи  міської ради       

Кисельову С.В.: 

3.1. Продовжити роботу із утворення та модернізації пункту управління 

начальника цивільного захисту Бережанської міської ради, на мирний час і 

особливий період, його технічне оснащення комп’ютерною та іншою 

оргтехнікою. 

3.2. Провести заходи з впровадження на території Бережанської міської 

ради системи централізованого оповіщення органів управління цивільного 

захисту Бережанської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 

Тернопільської області міської ради, системи оповіщення населення про 

виникнення надзвичайних ситуацій.  



3.3. Забезпечити накопичення, збереження і раціональне використання 

матеріального резерву міської ради для запобігання надзвичайним ситуаціям у 

відповідності до затвердженої номенклатури. 

3.4. Забезпечити виконання завдань підприємствами, установами та 

організаціями, що розташовані на території міської ради, з бронювання 

військовозобов’язаних для забезпечення роботи підприємств, що мають 

мобілізаційні завдання в особливий період. 

3.5. Продовжити роботу з відпрацювання Мобілізаційного плану 

Бережанської міської ради   в мирний час та в особливий період у відповідності 

до нормативно-правових актів України; 

3.6. Провести всі вичерпні заходи щодо влаштування та оснащення 

приміщення в міській раді для роботи з документами мобілізаційного плану та 

мобілізаційними документами, які містять інформацію «Для службового 

користування».  

4. Рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

31.01.2019 № 808 «Про роботу відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської  ради 

за 2018 рік» зняти з контролю, як таке, що виконане. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику 

міського голови Адамовичу П.П., а організацію його виконання - начальнику з 

питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами 

та мобілізаційної роботи Кисельову С.В. 

 

 

 Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


