
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  08 грудня 2016 р.                № 500 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
 

Про затвердження планів комплектування 
навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Тернопільської області з навчання керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту м. Бережани, сіл. Рай та 
Лісники на 2017рік 
 
 

У відповідності до, постанови Кабінету Міністрів України  від  23 жовтня 2013 року 
№ 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», 
на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 листопада 
2016 року № 663-од «Про затвердження планів комплектування навчально-
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської 
області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2017рік», 
керуючись ст. 12, ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  
        1. Затвердити план комплектування навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з навчання керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту, м. Бережани, сіл Рай та Лісники, на 2017 рік (далі – План 
комплектування), що додається. 

2. Зобов’язати  керівників структурних підрозділів міської ради, міських 
спеціалізованих служб цивільного захисту провести: 

1) планування підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері 
цивільного захисту здійснювати відповідно до затвердженого Плану комплектування; 

2) забезпечити участь слухачів у проходженні навчання в навчально-
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської 
області у відповідності до вказаних термінів у Плані комплектування. 

3. Рекомендувати підприємствам, установ та організаціям всіх форм власності 
та незалежно від підпорядкування виконувати п.п. 1,2 п.2 даного розпорядження. 

4. Районному відділу управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській області забезпечити контроль за проходженням підготовки 



керівного складу і фахівців закладів, підприємств, установ і організацій м. Бережани, 
сіл Рай та Лісники. 

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику 
міського голови Адамовича П.П. 

      
 

Міський  голова              В.Я. МУЗИЧКА 

                Кисельов С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 08 грудня 2016 р. № 500  
 
 

ПЛАН 

комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпе-

ки життєдіяльності Тернопільської області з навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з пи-

тань цивільного захисту м. Бережани, сіл. Рай та Лісники, на 2017 рік 
 

№ 
з/
п 

Категорії слухачів 
Термін 

проведення 
занять 

Кількість 
осіб 

Назви підприємств, 
установ, організацій, які забез-

печують фахівців, 
прізвище та ініціали посадов-

ців 
1 2 3 4  
Посадові особи, які організовують здійснення заходів, щодо реалізації державної 

функції цивільного захисту 

1 
Керівники, заступники 

керівників органів міс-

цевого самоврядування 

20-24.11 1 Бойко М.І. 

2 
Призначені особи з пи-

тань цивільного захисту 

МОВВ та ОМС 

09-13.10 1 Малий С.В. 

3 

Посадові особи, які 
очолюють комісії з 
ПТЕБ та НС МОВВ та 
відповідальні секретарі 
комісій 

10-12.05 1 Адамович П.П 

4 

Посадові особи ОМС, 
які очолюють евакуа-
ційні органи та секре-
тарі евакуаційних комі-
сій 

04-06.09 1 Градовський І.С. 

5 

Посадові особи, які 
очолюють комісії з НС 
та відповідальні секре-
тарі комісій суб’єктів 
господарювання та на-
вчальних закладів 

23-25.01 4 

Бережанський агротехнічний 
інститут 
Бережанський агротехнічний 
коледж 
ДП « Бережанирайагроліс» 
ТДВ «Бережани автотранс» 

20-22.02 4 

ДП «Лісомисливське госпо-
дарство» 
ВАТ «Керамік» 
ПП «Христина» 
ПП «Санза-Топ» 

27-29.03 4 

Філія «Райавтодор» 
Бережанська виправна колонія 
№141 
ДП«2 ремонтний завод засобів 
зв'язку» 



Державний історико-
архітектурний заповідник 

22-24.05 4 

КУТОР «Гастроентерологіч-
ний санаторій» 
«Протитуберкульозний диспа-
нсер» 
Бережанська школа-інтернат 
СП «Продсервіс» 

6 

Керівники, заступники 
керівників суб’єктів го-
сподарювання незале-
жно від форми власнос-
ті 

23-25.01 3 

ДП «Райагроліс» 
ТДВ «Бережаниавтотранс» 
ДП «Лісомисливське госпо-
дарство» 

27-29.03 3 
ВАТ «Керамік» 
ПП «Христина» 
 ПП «Санза-Топ» 

19-21.04 3 

Філія «Райавтодор» 
Бережанська виправна колонія 
№141 
ДП«2 ремонтний завод засобів 
зв'язку» 

19-21.06 3 

Державний історико-
архітектурний заповідник 
«Гастроентерологічний сана-
торій» 
«Протитуберкульозний диспа-
нсер» 

23-25.10 4 

Бережанська школа-інтернат 
СП «Продсервіс» 
відділення «Ощадбанк» 
відділення «Приватбанк» 

7 

Керівники, заступники 
керівників ПНО та 
ОПН незалежно від фо-
рми власності 

20-24.02 1 «Піат ЛТД» 

22-26.05 1 ПП Котовський Я.В. 

25-29.09 1 ВАТ «Керамік» 

8 

Керівники навчальних 
закладів та їх заступни-
ки 

13-17.03 3 Відділ освіти міської ради 

03-07.04 4 Відділ освіти міської ради 

13-17.11 3 Відділ освіти міської ради 

9 
Керівники дошкільних 
навчальних закладів 12-16.06 3 Відділ освіти міської ради 

10 

Посадові особи 
суб’єктів господарю-
вання, які очолюють 
евакуаційні органи, ви-
конують обов'язки сек-
ретарів евакуаційних 
комісій 

19-21.04 3 

ДП «Райагроліс» 
ТДВ «Бережаниавтотранс» 
ДП «Лісомисливське госпо-
дарство» 

19-21.06 3 
ВАТ «Керамік» 
ПП «Христина» 
ПП «Санза-Топ» 

25-27.09 4 

Філія «Райавтодор» 
Бережанська виправна колонія 
№141 
ДП «2 ремонтний завод засобів 



зв'язку» 
Державний історико-
архітектурний заповідник 

23-25.10 4 

КУТОР «Гастроентерологіч-
ний санаторій» 
«Протитуберкульозний диспа-
нсер» 
Бережанська школа-інтернат 
СП «Продсервіс» 

 Всього (осіб)  66  

Особи, які здійснюють заходи, щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквіда-
ції їх наслідків 

11 

Керівники робіт з лікві-
дації наслідків надзви-
чайних ситуацій 
суб’єктів господарю-
вання та навчальних за-
кладів незалежно від 
форми власності 

20-24.03 10 

ТОВ «КЕНЕР-Україна» 
ПП «Млин» 
ПП «Любінський» 
ПП «Ключ» 
ПП «Новий крок» 
ПП «Техномаркет» 
ПП «Колібріс» 
ПП «Івашків» 
Залізнична станція м. Бережа-
ни 
ПП «Флюк» 

12 

Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту 
утворені МОВВ та 
ОМС 

20-24.03 4 

МКП «Добробут»  

МКП «Господар»  

«РайСТ»  

філія «Укртелеком»  

10-14.04 4 

Бережанський відділ поліції 
ГУНП В в області  
Метеостанція м.Бережани 

«Рятувально-водолазна стан-

ція» 
Бережанське УЕГГ 

02-06.10 4 

Управління Держпродспожив 

служби в Бережанському рай-

оні 

Бережанський РЕМ 

ЦРКЛ  
Аграрне підприємство  
«Велес» 

13 

Працівники чергово- 
диспетчерських та кері-
вники аварійно- техніч-
них служб центральних 
органів, МОВВ, ОМС 
та суб’єктів господарю-
вання 

29-31.05 7 

Бережанський РЕМ  
Бережанське УЕГГ 
Рятувально-водолазна станція 
Бережанський відділ поліції 
ГУНП В в області 
Бережанська станція (екстре-
ної) швидкої медичної допомо-
ги та медицини катастроф 
філія «Укртелеком» 
ТДВ «Бережаниавтотранс»  



 Всього (осіб)  29  

Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням  заходів з питань 
цивільного захисту 

14 

Фахівці суб’єктів гос-

подарювання, які вико-

нують обв’язки, 

пов’язані із забезпечен-

ням техногенної та по-

жежної безпеки 

06-08.06 5 

відділення «Укрпошта» 
відділення «Ощадбанк» 
відділення «Приватбанк» 
відділення «Райффайзен банк 
Аваль» 
ТОВ «Мегаком» 

01-03.11 5 

ресторан «Анатоль» 
ресторан «Стара Фортеця» 
ресторан «Золота липа» 
бар «Заїжджий двір» 
бар «Фортуна» 

15 

Науково-педагогічні, 
педагогічні працівники, 
які викладають навча-
льні дисципліни з ЦЗ і 
БЖД 

01-03.02 3 Відділ освіти міської ради 

16 

Керівники міжшкіль-
них метод-об’єднань та 
методичних кабінетів 
(центрів) при місцевих 
органах управління 
освітою 

01-03.03 1 Відділ освіти міської ради 

 Всього (осіб)  14  
Цикл практичної підготовки та навчально-консультативні пункти 

 (м. Бережани, м. Бучач, м. Почаїв, смт. Підволочиськ) 
Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та лік-

відації їх наслідків 

17 

Командири формувань 
розвідки та постів РХС 

03-04.10 3 

Районний відділ управління 

ДСНС в області 

Відділ поліції ГУ НП в Терно-

пільській області 

Бережанська метеостанція 

18 
Командири формувань 
оповіщення та зв’язку 

14-15.02 1 Філія «Укртелеком» 

19 

Командири медичних 
формувань 

21-22.02 2 

Центральна районна комуна-
льна лікарня 
Бережанська станція екстреної 
(швидкої) медицини 

20 
Командири формувань 
пожежогасіння 

21-22.03 2 
«Піат ЛТД» 
ПП Котовський Я.В. 

21 

Командири формувань 
охорони громадського 
порядку 

01-02.03 1 

Відділ поліції ГУ НП в Терно-

пільській області 
 

22 

Інженерно-технічні 
працівники, які очолю-
ють ланки, з обслугову-
вання захисних споруд 

12-13.09 1 
ДП «Лісомисливське госпо-
дарство» 



 
 Всього (осіб)  10  

Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів  
з питань цивільного захисту 

23 

Особи, які залучаються 
до організації та прове-
дення робіт з дегазації, 
дезактивації територій і 
об'єктів, інших видів 
спеціальної обробки 

18-19.10 1 ПП «Величко С.М.» 

24 

Особи, які залучаються 
до організації та прове-
дення робіт з дозимет-
ричного контролю та 
радіаційно- хімічної ро-
звідки 

10-11.10 3 

«Метеостанція» 

Бережанський відділ поліції 

ГУ НП в Тернопільській обла-

сті 
Районний відділ ДСНС Украї-
ни в Тернопільській області 

 
25 

Керівники навчальних 
груп з підготовки пра-
цівників суб'єктів гос-
подарювання діям у НС 

26.09 10 

ДП «Райагроліс» 
ТДВ «Бережаниавтотранс» 
ДП «Лісомисливське госпо-
дарство» 
ВАТ «Керамік» 
ПП «Христина» 
ПП «Санза-Топ» 
Філія «Райавтодор» 
Бережанська виправна колонія 
№141 
ДП «2 ремонтний завод засобів 
зв'язку» 
Державний історико-
архітектурний заповідник 

 Всього (осіб)  14  
 Разом (осіб)  133  
 Разом (осіб)  133  

 

Примітка: З метою виконання плану комплектування курсів навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської 

області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з органі-

зацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту м. Бережани, сіл. Рай та Лі-

сники на 2017 рік, можливе направлення інших посадових осіб підприємств, органі-

зацій, установ та закладів з врученням телефонограм. 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

 

О.С.ТИМАНСЬКИЙ 

 
                Кисельов С.В. 


