
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 25 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 14-р 

 

Про затвердження плану 

основних заходів цивільного 

захисту Бережанської міської 

ради на 2018 рік 

 

Керуючись статтями 12, 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 981-р «Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік», 

розпорядження  голови  обласної  державної  адміністрації  від  17.09.2015 року 

№ 569-од  «Про затвердження Положення про Тернопільську територіальну 

підсистему єдиної державної системи цивільного захисту (зі змінами),  постанов 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року № 443 «Про затвердження 

Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту» та № 444 «Про затвердження Порядку здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», з метою забезпечення 

виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

18.01.2018 року № 29-од «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту  Тернопільської області на 2018 рік»: 

 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Бережанської 

міської ради на 2018 рік (далі - план заходів), що додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, міських  

спеціалізованих служб цивільного захисту, організацій та установ, що 

розташовані на території м.Бережани незалежно від форм власності та 

підпорядкування: 

1) розробити та затвердити до 01 лютого 2018 року об’єктові плани 

основних заходів цивільного захисту на 2018 рік відповідно до повноважень; 

2)  інформувати про хід виконання плану заходів міську раду до 01 липня і 

25 грудня 2018 року. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи та ведення 

військового обліку міської ради забезпечити координацію роботи щодо 

виконання плану заходів і про стан реалізації розпорядження інформувати 



управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної 

державної адміністрації до 05 липня 2018 року та 10 січня 2019 року. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 30 січня 2014 року № 38-од «Про затвердження 

плану основних заходів цивільного захисту Бережанської міської ради на 2017 

рік». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити першому 

заступнику міського голови АДАМОВИЧУ П.П. 

 

 

Міський голова                                                                              В.Я.МУЗИЧКА  

 
      Кисельов С.В. 

 

 


