
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 30 листопада  2018 р.                   м. Бережани                                        № 245-р 

 

Про проведення штабного тренування 

з органами управління територіальних 

підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту 

 

На виконання підпункту 2 пункту 15 плану основних заходів цивільного 

захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 р. № 981-р, з 4 по 5 грудня 2018 року Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій спільно з органами управління 

функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту (далі - ЄДСЦЗ) заплановано проведення штабного 

тренування щодо переведення ЄДСЦЗ з режиму функціонування в мирний час 

на режим функціонування в особливий період.  

Керуючись ст.12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою своєчасної і якісної підготовки та проведення штабного 

тренування з органами управління Бережанської ланки територіальної 

підсистеми ЄДСЦЗ Тернопільської області: 

 
1. До участі в штабному тренуванні залучити керівний склад структурних 

підрозділів міської ради, міських спеціалізованих служб цивільного захисту та 
суб’єктів господарювання, які підпорядковані Бережанській міській раді, і 
задіються до проведення тренувань.  

2. Відповідальним за організацію підготовки та проведення штабного 
тренування призначити першого заступника міського голови                
Адамовича П.П. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради: 

- провести уточнення Плану цивільного захисту Бережанської міської ради 

та планів реагування на надзвичайні ситуації;  

- спільно з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту Бережанської райдержадміністрації 

провести уточнення Плану цивільного захисту Бережанського району на 

особливий період; 



- скласти списки учасників штабного тренування; 

- провести інструктаж та підготовку учасників тренування щодо дій під час 

його проведення; 

- перевірити готовність засобів зв’язку та оповіщення, усунути виявлені 

недоліки. 

4. Міській комісії з питань евакуації: 
- уточнити склад евакоорганів; 
- провести уточнення Плану евакуації населення Бережанської міської 

ради на мирний час та документації прийому евакуаційного населення з інших 
областей України в особливий період; 

- перевірити наявність документації на евакуаційних пунктах; 

- провести тренування з практичного розгортання тимчасових евакоорганів 

Бережанської міської ради із залученням керівного складу евакопунктів. 

Посадовим особам органів з евакуації бути готовими до розгортання і 

організації роботи з планування, підготовки та здійснення заходів з евакуації. 

5. Бережанському відділу поліції ГУ НП України в Тернопільській області, 

станційно-лінійній дільниці № 1 м.Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142  Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком» забезпечити 

доведення сигналів (розпоряджень, телефонограм) до чергового міської ради в 

найкоротші терміни. 

6. Станційно-лінійній дільниці № 1 м. Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком»: 

- забезпечити постійний надійний зв’язок з районною державною 

адміністрацією,  керівниками структурних підрозділів міської ради та міських 

спеціалізованих служб цивільного захисту; 

- провести уточнення номерів телефонів, що заведені на стойку 

централізованого виклику; 

- перевірити наявність відповідної документації на пункті передачі 

повідомлень по місцевому радіомовленню; 

7. Керівникам структурних підрозділів міської ради та міських 
спеціалізованих служб цивільного захисту:  

- налагодити взаємодію та взаємоінформування між структурними 
підрозділами, спеціалізованими службами цивільного захисту та Бережанською 
районною державною адміністрацією; 

- підготувати робочі місця до проведення тренувань, необхідну плануючу 
документацію з питань цивільного захисту. 

8. Провідному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи відділу з питань 
цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 
мобілізаційної роботи Костишину О.С. забезпечити заходи щодо збереження 
державної таємниці під час штабного тренування. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

  Міський голова                                                                           В.Я.  МУЗИЧКА 
        

      Кисельов   С.В. 


