
  
УКРАЇНА  

       БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО   ГОЛОВИ 

 

від 16  січня 2021  року               м. Бережани                                       № 11-р  

 

Про затвердження плану 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 території Бережанської 

міської територіальної громади на 2021 рік 
  

Розглянувши розпорядження голови обласної державної адміністрації від                 

16 грудня 2020 року № 761/01.02-01 «Про затвердження плану 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 

2021 рік», відповідно до вимог 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», керуючись частинами першою, третьою статті 12, 

пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 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 на території Бережанської 

міської територіальної громади на 2021 рік (далі – План комплектування), що 

додається.  

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, міських 

спеціалізованих служб цивільного захисту:  

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. Бережанському 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 на території Бережанської міської територіальної громади. 

4. Визнати таким, що втрачає чинність 31 грудня 2020 року розпорядження 

міського голови від 16 грудня 2019 року № 188-р «Про затвердження плану 

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 Бережанської міської ради на 2020 рік». 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження доручити заступнику 

міського голови згідно розподілу повноважень. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 16.01.2021 року № 11-р  
 

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 на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

Категорії слухачів 

Термін 
проведен

ня 
занять 

Вид 
навчан

ня 
 

Кіль
кість 
осіб 

Назви підприємств, 
установ, організацій, 

які забезпечують 
фахівців, 

прізвище та ініціали 
посадовців 

1 2 3 4 5 6 

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту 

1 

Керівники органів 

місцевого 

самоврядування (міст 

обласного значення) та 

їх заступники 
22-26.02 Д/З 3 

Міський голова  

Бортник Р. 

Перший заступник 

міського голови 

Лук’янова М. 

Заступник міського 

голови Урдейчук В. 

17-21.05 Д/З 2 

Заступник міського 

голови Бабич В. 

Заступник міського 

голови Кухарук С. 

2 

Керівники структурних 

підрозділів (управлінь, 

відділів, секторів) 

органів місцевого 

самоврядування, які 

забезпечують в межах 

законодавства 

виконання завдань ЦЗ у 

певній сфері 

суспільного життя (крім 

штатних підрозділів 

(посадових осіб) 

06-10.09 Д/З 2 

Головний спеціаліст з 

питань кадрової роботи 

міської ради 

Руслана Яцишин  

Начальник фінансового 

управління 

Олег Тиманський  

3 
Посадові особи органів 
місцевого 13-14.09  1 

Спеціаліст І категорії з 

питань інформаційної 



самоврядування, які 
виконують обов’язки 
секретарів комісій з 
питань евакуації 

діяльності та зв’язках з 

громадськістю міської 

ради Христина 

Маланчук 

4 

Особи, які очолюють 
спеціалізовані служби 
цивільного захисту 
утворені органами 
місцевого 
самоврядування, 
суб’єктами 
господарювання 
незалежно від форм 
власності 

19-23.04 Д/З 

1 
Бережанський відділ 
поліції ГУ НП в 
Тернопільській області 

1 
Бережанська станція 
екстреної (швидкої) 
медичної допомоги 

19-23.04 Д/З 

1 
 

Бережанська 
метеостанція 

1 

Управління з 
експлуатації газового 
господарства ПАТ 
«Тернопільгаз» 

5 

Керівники закладів 
освіти та їх заступники 

15-17.03 Д/У 
3 

Відділ освіти, молоді та 
спорту міської ради 

2 
Відділ культури, туризму 
та релігій міської ради 

05-07.05 Д/У 3 
Відділ освіти, молоді та 
спорту міської ради 

6 
Керівники закладів 
дошкільної освіти та їх 
заступники 

05-07.04 Д/У 2 
Відділ освіти, молоді та 
спорту міської ради 

7 

Посадові особи, на яких 
покладені обов’язки з 
питань цивільного 
захисту закладів 
дошкільної освіти 

12-14.04 Д/У 2 
Відділ освіти, молоді та 
спорту міської ради 

Всього (осіб) 24  

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

8 

Працівники чергово- 
диспетчерських служб 
органів місцевого 
самоврядування і 
диспетчерських служб 
суб’єктів 
господарювання у 
власності або у 
користуванні яких є 
хоча б один ОПН 

27-28.09 
Д/З 
Д/У 

1 

Бережанське міське 
комунальне 
підприємство 
«Добробут» 

1 

Бережанське управління 
з експлуатації газового 
господарства ПАТ 
«Тернопільгаз» 

1 

Бережанський район 

електромереж 

ВАТ 

«Тернопільобленерго" 
Всього 3  

Разом (осіб) 27  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ466dgYvfAhUthqYKHaUVDyIQFjAAegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Fclarity-project.info%2Fedr%2F25781004%2Fhistory&usg=AOvVaw056Yzn-Dz35cWX5jXiiD2z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ466dgYvfAhUthqYKHaUVDyIQFjAAegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Fclarity-project.info%2Fedr%2F25781004%2Fhistory&usg=AOvVaw056Yzn-Dz35cWX5jXiiD2z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ466dgYvfAhUthqYKHaUVDyIQFjAAegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Fclarity-project.info%2Fedr%2F25781004%2Fhistory&usg=AOvVaw056Yzn-Dz35cWX5jXiiD2z


 

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 організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту на території Бережанської міської ради на 

2021 рік, можливе направлення інших посадових осіб підприємств, 

організацій, установ та закладів з врученням телефонограм. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради          

 

 

 

 

              Ганна ОЛЕКСІВ 

      
 


