
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження міського голови  

від  20.01.2020 року  № 11-р 
 

 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Бережанської міської ради  

на 2020 рік 
 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

Виконання 
 

1 2 3 4 

1. Проведення звірки електронного та документального 

обліку захисних споруд цивільного захисту (далі –

ЗСЦЗ). 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи (далі - відділ з питань ЦЗН 

міської ради), Бережанський районний відділ 

Управління ДСНС України в області, 

балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ 

до 25 

грудня 

2. Здійснення комплексу заходів щодо відновлення 

функціонування захисних споруд цивільного захисту 

за призначенням та їх доукомплектування 

необхідними засобами цивільного захисту (далі –ЦЗ) 

майном 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи (далі - відділ з питань ЦЗН 

міської ради), Бережанський районний відділ 

Управління ДСНС України в області, 

балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ 

до 25 

грудня 

3. Визначення фонду потреб ЗСЦЗ та їх обліку за 

кожним окремим видом (сховища, протирадіаційні 

укриття та споруди подвійного призначення з 

відповідними захисними властивостями) 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи (далі - відділ з питань ЦЗН 

міської ради), Бережанський районний відділ 

до 25 

березня 
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Управління ДСНС України в області, 

балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ 

4. Забезпечення придбання засобів хімічного захисту 

для: 

  

1) працівників підприємств, розташованих у зоні 

можливого хімічного забруднення; 

Підприємства, організації та установи що 

розташовані в зонах можливого хімічного 

забруднення (за згодою) 

до 25 

грудня 

2) непрацюючого населення, яке проживає у 

прогнозованих зонах хімічного забруднення 

Виконавчий комітет міської ради спільно з 

спеціалізованою службою матеріального 

забезпечення та відділом з питань ЦЗН міської ради 

до 25 

грудня 

5. Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що 

продовжують свою діяльність в особливий період 

Відділ з питань ЦЗН міської ради до 25 

грудня 

6. Проведення командно-штабного тренування з 

органами управління цивільного захисту єдиної 

державної системи цивільного захисту щодо 

переведення єдиної державної системи цивільного 

захисту з режиму (далі - ЄДСЦЗ) функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий 

період (за рішенням керівника тренування) 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, органи управління 

ЦЗ, міські спеціалізовані служби ЦЗ Бережанської 

міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 

Тернопільської області (за рішенням керівника 

тренування) 

до 15 

грудня 

7. Здійснення комплексу організаційних і практичних 

заходів щодо запобігання виникненню: 

  

1) пожеж у лісах, на торфовищах та 

сільськогосподарських угіддях у пожежонебезпечний 

період; 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, ДП  «Бережанське 

лісомисливське господарство», ДП 

«Бережанирайагроліс», Бережанський відділ поліції  

ГУ НП України в Тернопільській області 

квітень –  

жовтень 

2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

ІІ квартал 
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Тернопільській області, Бережанський відділ поліції  

ГУ НП України в Тернопільській області, 

Бережанська дільниця регіонального офісу водних 

ресурсів у Тернопільській області, Рятувально-

водолазна станція м. Бережани 

 

8. Розвиток та технічна модернізація місцевої системи 

централізованого оповіщення 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, станційно-лінійна 

дільниця № 1 м. Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 м. Тернопіль Тернопільської 

філії ПАТ «Укртелеком», ТОВ „Науково-виробниче 

підприємство „ОЗОН С”, ПАТ ”Укртелеком” 

 

до 15 

грудня 

9. Завершення створення територіальних формувань 

цивільного захисту (далі – ЦЗ) 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ 

 

до 1 квітня 

10. Проведення перевірок спеціалізованих служб ЦЗ,  

підприємств, установ та організацій щодо стану 

готовності: 

  

1) виконання завдань під час пропуску льодоходу, 

повені та паводків; 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, Бережанська дільниця 

регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ, користувачі водних об’єктів 

 

лютий -  

березень 

2) місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах; 

відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

травень –  

червень 
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Тернопільській області, Бережанська дільниця 

регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ, користувачі водних об’єктів 

11. Визначення стану готовності:   

1) аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за 

призначенням; 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, міські 

спеціалізовані служби ЦЗ 

 

березень - 

травень 

2) підприємств, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади, комунальних 

та інших підприємств, установ та організацій, що 

мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до 

їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний  

період 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, ДП  «Бережанське 

лісомисливське господарство», ДП 

«Бережанирайагроліс», Бережанський відділ поліції  

ГУ НП України в Тернопільській області 

 

квітень - 

червень 

12. Проведення перевірок стану та готовності до 

використання за призначенням систем 

централізованого оповіщення: 

  

1) загальнодержавної системи „Сигнал – У”; Відділ з питань ЦЗН міської ради, станційно-лінійна 

дільниця № 1 м. Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 м. Тернопіль Тернопільської 

філії ПАТ «Укртелеком», Бережанський відділ 

поліції  ГУ НП України в Тернопільській області 

листопад  

(за 

окремим 

планом) 

2) обласної системи „Сигнал – ВО” із вмиканням 

електричних сирен та доведенням до населення  

навчальної інформації у сфері цивільного захисту 

(річна) 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, станційно-лінійна 

дільниця № 1 м. Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 м. Тернопіль Тернопільської 

філії ПАТ «Укртелеком», Бережанський відділ 

поліції  ГУ НП України в Тернопільській області 

3 жовтня 
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13. Проведення командно-штабних тренувань з органами 

управління і силами Бережанської міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Тернопільської 

області (із залученням евакуаційних органів) щодо: 

  

1) виконання завдань під час пропуску льодоходу, 

повені та паводків; 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, Бережанська дільниця 

регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ, користувачі водних об’єктів 

лютий -  

березень 

2) виконання завдань у складних умовах осінньо-

зимового періоду 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ, міські комунальні підприємства 

вересень - 

жовтень 

14. Підготовка та проведення збору керівного складу  

органів управління ЦЗ Бережанської міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Тернопільської 

області щодо підведення підсумків роботи за 2020 рік 

та  визначення основних завдань на 2021 рік 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в області, 

керівники міських спеціалізованих служб 

Бережанської міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДСЦЗ 

 

січень –

лютий 2021 

року(за 

окремим 

планом) 

15. Функціональне навчання керівного складу і фахівців 

органів управління ЦЗ міської ради, підприємств, 

організацій і установ в навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Тернопільської області (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД 

області) 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН міської ради, навчально-консультаційний пункт 

м. Бережани НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області 

протягом 

року 

16. Визначення потреби підприємств, установ та 

організацій у функціональному навчанні керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

навчально-консультаційний пункт м. Бережани НМЦ 

ЦЗ та БЖД Тернопільської області, відділ з питань 

ЦЗН міської ради, Бережанський районний відділ 

до 30 

вересня 
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організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту на 2021 рік 

Управління ДСНС України в Тернопільській області, 

керівники підприємств, установ та організацій 

 

17. Організація та участь у проведенні всеукраїнських та 

регіональних заходів (змагання, семінари, тренінги, 

збори, табори тощо), спрямованих на популяризацію 

здорового і безпечного способу життя та підвищення 

рівня практичної підготовки дітей і підлітків до дій у 

надзвичайних ситуаціях: 

  

1) проведення районних (міських) та участь у обласних 

зборах-змаганнях юних рятувальників „Школа 

безпеки” пам’яті учасника ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС Кудринського Л.О.; 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

1-й етап: 

квітень-

травень; 

2-й етап:  

травень 

2) проведення міського та участь у проведенні обласного 

етапів Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості 

„Безпека в житті – життя у безпеці”; 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

січень - 

травень 

3) Участь у проведені польового спеціалізованого 

табору „Юний рятувальник”; 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

липень – 

серпень 

4) проведення Дня цивільного захисту у закладах 

загальної середньої освіти; 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

квітень-

травень 
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5) проведення Тижня безпеки дитини в закладах 

дошкільної освіти; 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області,  ДНЗ, що розташовані на 

території міської ради 

 

травень 

6) проведення у закладах загальної середньої освіти, що 

розташовані на території Бережанської міської ради 

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» 

Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

 

квітень-

травень,  

жовтень-

листопад 

7) проведення міських змагань дружин юних пожежних; Бережанський районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області, відділ з питань 

ЦЗН, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

травень-

червень 

18. Забезпечення використання зовнішньої та 

внутрішньої соціальної реклами, створення  

спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у 

друкованих засобах масової  інформації з основних 

напрямів безпеки життєдіяльності і цивільного 

захисту, проведення серед населення акцій 

„Запобігти, врятувати, допомогти” та „Герой –

рятівник року” 

Відділ з питань ЦЗН міської ради Бережанський 

відділ освіти, молоді та спорту, районний відділ 

Управління ДСНС України в Тернопільській області 

міські спеціалізовані служби ЦЗ, редакція газети 

«Бережанське віче», консультаційний пункт НМЦ ЦЗ 

та БЖД Тернопільської області 

 

протягом 

року 
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19. Проведення засідань міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Бережанської міської ради (далі – міська 

комісія з питань ТЕБ та НС) 

Міський голова, голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, відділ з питань ЦЗН міської ради 

протягом 

року  

(за 

окремим 

планом) 

20. Проведення засідань міської комісії з питань евакуації 

при  

Голова міської комісії з питань евакуації протягом 

року  

(за 

окремим 

планом) 

21. Організація та проведення державної повірки засобів 

вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання 

на об’єктах області 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, міські 

спеціалізовані служби ЦЗ, суб’єкти господарювання 

ІІ-ІІІ 

квартали 

(за 

окремим 

планом) 

22. Проведення  навчань, тренувань та занять з 

питань цивільного захисту на підприємствах, 

установах,  організаціях: 

Відділ з питань цивільного захисту населення міської 

ради, районний відділ У ДСНС України в 

Тернопільській області, спеціалізовані служби 

цивільного захисту 

до 15 

грудня 

поточного 

року 

1) комплексне об’єктове тренування Бережанська ВК №141 травень 

  ТзОВ «Кеннер Україна» серпень 

2) Об’єктове тренування спеціалізованої служби 

(формування ЦЗ) 

Бережанське управління з експлуатації газового 

господарства ВАТ «Тернопільгаз» 

жовтень 

  Бережанський РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» жовтень 

3) Протипожежні об’єктові тренування Загальноосвітні навчальні заклади квітень-

травень 

23. Участь у проведенні контрольної перевірки щодо 

виконання вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань ЦЗ, техногенної і пожежної 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в 

липень 
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безпеки Бережанської міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ 

Тернопільській області, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ, суб’єкти господарювання 

24. Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-

наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з 

питань безпеки життєдіяльності та цивільного 

захисту, створення циклу тематичних радіопередач, 

сюжетів соціальної реклами з питань цивільного 

захисту 

Відділ з питань ЦЗН міської ради Бережанський 

районний відділ Управління ДСНС України в області, 

засоби масової інформації, консультаційний пункт 

НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області 

до 15 

грудня 

 

 

    Керуючий справами (секретар)  

    виконавчого комітету  міської ради                                                    Олег ТИМАНСЬКИЙ 
 

 
            Сергій Малий 

 

 


