
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

15 лютого 2022 року м. Бережани № 35-р 

 

Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

Розглянувши розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 

лютого 2022 року № 51/01.02-01 «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту Тернопільської області на 2022 рік», відповідно до статті 

130 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2021 р. № 1742-р «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2022 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) 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 основних заходів цивільного захисту Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік (далі - план заходів), що 

додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, міських  спеціалізованих 

служб цивільного захисту, організацій та установ що розташовані на 

території Бережанської міської територіальної громади незалежно від 

форм власності та підпорядкування: 

1) розробити та затвердити до 22 лютого 2022 року об’єктові плани 

основних заходів цивільного захисту на 2022 рік відповідно до 

повноважень; 

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

і 25 грудня 2022 року. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради 

забезпечити координацію роботи щодо виконання плану заходів і про стан 

реалізації розпорядження інформувати департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними 



органами Тернопільської обласної державної адміністрації до 05 липня 

2021 року та 15 січня 2022 року. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 

25 січня 2021 року № 19-р «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту Бережанської міської територіальної громади на 2021 

рік». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити заступнику 

міського голови Володимиру УРДЕЙЧУКУ. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

від 15.02.2022 року № 35 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Бережанської міської територіальної громади  

на 2022 рік 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні за виконання 

Строк  

Виконання 
 

1 2 3 4 

1. Інформування населення про місця розташування ЗСЦЗ та інших 

споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в 

них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також 

стан їх готовності до використання за призначенням. 
Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із 

зазначеного питання 

Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи (далі - 

відділ з питань ЦЗН міської ради), Тернопільське районне 

управління ГУ ДСНС України в Тернопільській області 

(Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області), балансоутримувачі 

захисних споруд ЦЗ 

Протягом 

року 

2. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення 

захисних споруд у готовність до використання за призначенням 

на рівні не нижче 75 відсотків 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Тернопільське РУ ГУ 

ДСНС в області, балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ 

Протягом 

року 

3. Створення та поповнення фонду захисних споруд цивільного 

захисту, зокрема шляхом обстеження та взяття на облік підземних 

і наземних будівель і споруд, з метою встановлення можливості 

щодо їх використання для укриття населення як споруд 

подвійного призначення та найпростіших укриттів 

Відділ з питань ЦЗН міської ради спільно з Тернопільським 

РУ ГУ ДСНС в області 

Протягом 

року 

4. Участь у проведенні:   

1) об’єктових тренувань із питань цивільного захисту в закладах 

вищої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та 

дошкільної освіти 

відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської 

області 

Протягом 

року 
(за окремим 

планом) 

2) спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного 

захисту 
підприємства, установи, організації (за згодою), до 25 грудня 
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5. 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, Тернопільське РУ ГУ 

ДСНС в області, ДП  «Бережанське лісомисливське 

господарство», ДП «Бережанирайагроліс», Відділ поліції №1 

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУ Національної поліції 

України в Тернопільської області (далі - Відділ поліції №1 м. 

Бережани) 

лютий-

травень 

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

ДСНС в області, Відділ поліції №1 м. Бережани, 

Бережанська дільниця регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області 

ІІ квартал 

3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового 

періоду на підприємствах житлово-комунального господарства та 

об’єктах соціальної сфери і інфраструктури 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради, Бережанське міське комунальне 

господарство «Господар», об’єкти соціальної сфери і 

інфраструктури, Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області 

жовтень-

грудень 

6. Здійснення заходів щодо розвитку та технічної модернізації 

місцевої системи централізованого оповіщення 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, ТОВ „Науково-виробниче 

підприємство „ОЗОН С”, казенне підприємство 

„Укрспецзв’язок” 

до 25 грудня 

7. Участь у проведенні:   

1) одноденних навчальних зборів з фахівцями з питань цивільного 

захисту райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування 

щодо реалізації заходів захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

відділ з питань ЦЗН міської ради 19 квітня,  24 

травня  

(за окремим 

планом) 

2) командно-штабного навчання з органами управління та силами 

цивільного захисту Тернопільської ланки територіальної 

підсистеми ЄДСЦЗ (з визначенням стану готовності до виконання 

завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період), 

контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань цивільного захисту 

відділ з питань ЦЗН міської ради, Тернопільське РУ ГУ 

ДСНС в області, міські спеціалізовані служби ЦЗ 

вересень (за 

окремим 

планом 

8. Проведення перевірок стану та готовності до використання за 

призначенням систем централізованого оповіщення: 

  

1) загальнодержавної системи „Сигнал – У”; Станційно-лінійна дільниця № 1 м. Бережани комбінованого 

центру телекомунікацій № 142 Тернопільської філії 

листопад  

(за окремим 
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ПАТ«Укртелеком», Відділ поліції №1 м. Бережани, відділ з 

питань ЦЗН міської ради 

планом 

ДСНС) 

2) обласної системи „Сигнал – ВО” із вмиканням електричних сирен 

та доведенням до населення  навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту (річна) 

Станційно-лінійна дільниця № 1 м. Бережани комбінованого 

центру телекомунікацій № 142 Тернопільської філії ПАТ 

«Укртелеком», Відділ поліції №1 м. Бережани, відділ з 

питань ЦЗН міської ради 

5 жовтня 
(річна) 

9. Участь у проведенні командно-штабних тренувань з органами 

управління і силами Бережанської ланки міської територіальної 

громади територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Тернопільської області (із залученням 

евакуаційних органів) щодо: 

  

1) виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та 

паводків; 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Тернопільське РУ ГУ 

ДСНС в області, Бережанська дільниця регіонального офісу 

водних ресурсів у Тернопільській області, міські 

спеціалізовані служби ЦЗ, користувачі водних об’єктів 

лютий- 

березень (за 

окремим 

планом) 

2) виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду Відділ з питань ЦЗН міської ради, Тернопільське РУ ГУ 

ДСНС в області, міські спеціалізовані служби ЦЗ, міські 

комунальні підприємства 

жовтень-

листопад (за 

окремим 

планом) 

10. Участь у зборах керівників підрозділів (працівників) з питань 

цивільного захисту щодо планування та здійснення заходів 

цивільного захисту 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, Тернопільське РУ ГУ 

ДСНС в області 

жовтень (за 

окремим 

планом) 

11. Проведення функціонального 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) 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області, відділ з питань ЦЗН 

міської ради, навчально-консультаційний пункт м. Бережани 

НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області 

протягом 

року 

12. 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 міських та участь у обласних зборах-змаганнях юних 

рятувальників „Школа безпеки” пам’яті учасника ліквідації аварії 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області, відділ з питань ЦЗН, 

відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

1-й етап: 

квітень-
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на Чорнобильській АЕС Кудринського Л.О.; консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської 

області 

травень; 2-й 

етап: травень 

2) проведення міського та участь у проведенні обласного етапів 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Безпека в житті – 

життя у безпеці”; 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в 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”; 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в 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; 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області, відділ з питань ЦЗН, 

відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської 

області 

квітень-

травень 

5) проведення Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти; Тернопільське РУ ГУ ДСНС в 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 Бережанської 

міської територіальної громади 

травень 

6) проведення у закладах загальної середньої освіти «Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності» 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області, відділ з питань ЦЗН, 

відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської 

області, керівники закладів загальної середньої освіти, що 

розташовані на території Бережанської міської 

територіальної громади 

квітень-

травень, 

жовтень-

листопад 

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

Тернопільській області, відділ освіти, молоді та спорту 

міської ради, консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

липень-

серпень 

13. Визначення потреби органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій у функціональному навчанні 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 

на 2023 рік 

Відділ з питань ЦЗН міської ради, навчально-

консультаційний пункт м. Бережани НМЦ ЦЗ та БЖД 

Тернопільської області 

до 15 вересня 
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14. 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, відділ освіти, молоді та 

спорту міської ради, Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області, 

міські спеціалізовані служби ЦЗ, консультаційний пункт 

НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області, засоби масової 

інформації  

 

Протягом 

року 

15. 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) 

16. Створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної 

охорони 

Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області спільно з відділом з 

питань ЦЗН міської ради 

Протягом 
року 

17. Участь у розробленні та виготовлення навчальних, навчально- 

наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту, створення циклу 

тематичних теле- та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з 

питань цивільного захисту, акцій „Запобігти, Врятувати, 

Допомогти”, „Герой - рятівник року” та „Сімейний день 

надзвичайних ситуацій” 

Консультаційний пункт НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської 

області, Тернопільське РУ ГУ ДСНС в області, відділ з 

питань ЦЗН міської ради, засоби масової інформації 

до 25 грудня 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради                                                                                               Петро ГОНЧАР 
 


