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ПЛАН  

заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру і пожежної безпеки  

в осінньо-зимовий період 2016/2017 року 

Основні завдання плану:  
 

- забезпечення готовності та здійснення координації дій міських органів управління цивільного захисту, установ та 

організацій ,що розташовані в м. Бережани щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, у тому числі пожежам, 

усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для подолання наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2016/2017 року; 

- забезпечення державного контролю за станом готовності Бережанської міської ланки Тернопільської територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 

2016/2017 року. 
 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 Із врахуванням попередніх оцінок, пов’язаних з погіршенням 

погодних умов (сильний вітер, сильні морози, снігопади, 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

До 30.09.2016 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 

січня 2016 року № 30-од «Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту Тернопільської області на 2016 рік» та розпорядження міського 

голови від  09 лютого  2016  року №  66 «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Бережанської міської ради на 2016 рік».  

 
 



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

налипання снігу, снігові замети, хуртовини тощо), визначити 
об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, 

зв’язку, ділянки автомобільних доріг та інші об’єкти 
господарювання, які можуть зазнати негативного впливу 

природних явищ осінньо-зимового періоду 

органами та мобілізаційної роботи (далі 
відділ з цивільного захисту), районний 

відділ Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 

Тернопільській області (далі – РВ 

УДСНСУ в області), міські служби 
цивільного захисту (далі – міські служби 

ЦЗ), організації та установи 

2 Уточнити оперативні плани спільних дій, спрямованих на 

локалізацію аварій у системах тепло-, електро-, газо- і 
водопостачання та водовідведення і розрахунки сил та засобів, 

порядок взаємодій виконавчого комітету із службами ЦЗ, на 
випадок несприятливих погодних умов, з визначенням 

відповідальних осіб 

Відділ з цивільного захисту, РВ УДСНС 

в області,  міські служби ЦЗ, організації 
та установи, керівники потенційно 

небезпечних об’єктів 

До 10.09.2016 

3 Забезпечити цілодобову належну міжвідомчу координацію і 
взаємодію структурних підрозділів міської ради, установ, 
місцевих органів виконавчої влади з питань подолання та 
протидії негативним наслідкам спричиненим надзвичайними 
подіями (обмеженням електро-, тепло-, газопостачання, 
сильними поривами вітру, хуртовинами та морозами) в  
осінньо-зимовий період. 

Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та оперативні групи для 
безпосереднього керівництва роботами, розробити регламент їх 
роботи. У разі необхідності забезпечити роботу штабів в 
цілодобовому режимі 

Відділи з питань цивільного захисту, 

житлово-комунального господарства 
містобудування, та архітектури, РВ 

УДСНСУ в області, служби ЦЗ, 

установи, організації, заклади, суб’єкти 
господарювання незалежно від форм 

власності 

Постійно 
 
 
 
 
 
До 15.10.2016 

4 Провести перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий 
період 2016/2017 року об’єктів житлово-комунального 

господарства, енергетики, транспорту, медичних і навчальних 

закладів та інших об’єктів економіки незалежно від форм 
власності 

РВ УДСНС в області, установи, 
організації, заклади, суб’єкти 

господарювання незалежно від форм 

власності 

До 15.10.2016 
В межах 
компетенції РВ У 
ДСНС України в 
області (згідно 
Закону України 
№1622 від 



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

31.07.2014 щодо 
внесення змін по 
організації 
перевірок) 

5 Провести перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий 

період 2016/2017 року підприємств дорожньої галузі щодо 
створення запасів пально-мастильних, посипочних матеріалів, 

снігоочисної техніки, наявності планів реагування та спільних 
дій щодо ліквідації заторів на дорогах державного та місцевого 

значення за наслідками снігових заметів у минулі роки 

Відділ з питань цивільного захисту, РВ 

УДСНСУ в області, філія “Бережанський 
райавтодор”,МКП «Господар»   

До 1.11.2016 

6 Забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення 

населення, насамперед стабільну роботу закладів охорони 
здоров’я та екстреної медичної допомоги, ліній зв’язку, систем 

електро-, газо-, тепло-, водопостачання, транспортної 

інфраструктури 

Відділи з питань цивільного захисту 

житлово-комунального господарства 
містобудування, та архітектури,  служби 

цивільного захисту,  установи, 

організації, заклади, суб’єкти 
господарювання незалежно від форм 

власності 

Протягом осінньо-
зимового періоду 
2016/2017 року 

7 При необхідності укласти угоди щодо виділення додаткових 

сил і засобів для проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт при загрозі і виникненні надзвичайних 

ситуацій в осінньо-зимовий період. Організувати взаємодію зі 

службами цивільного захисту, районними відділами УДСНС та  
відділами поліції ГУ Національної поліції України в області, 

військовими частинами,  міжрайонним управлінням водного 
господарства, підприємствами агропромислового комплексу та 

іншими структурами. 

Вирішити питання щодо додаткового залучення спеціальної 
техніки підвищеної прохідності у важкодоступні місця. 

    Передбачити залучення до ліквідації наслідків, спричинених 
негодою, наявних сил та технічних засобів підрозділів Збройних 

сил України, інших військових формувань, районного відділу 

Відділ з питань цивільного захисту, РВ 

УДСНСУ в області, Бережанський 
об’єднаний  міський військовий 

комісаріат, Бережанський РЕМ ВАТ 

„Терно-пільобленерго”, Бережанське 
УЕГГ ПАТ „Тернопільгаз”, філія 

“Бережанський райавтодор”, міжрайонне 
управління водного господарства, , 

керівники потенційно небезпечних 

об’єктів, суб’єкти господарювання 
незалежно від форм власності 

До 15.10.2016 



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

Управління ДСНС України у Тернопільській області та Відділу 
поліції Управління Національної поліції України в 

Тернопільській області, міжрайонного управління водного 
господарства, підприємств агропромислового комплексу району 

та інших 

8 Здійснювати оперативне і достовірне інформування населення 
про погодні умови, про заходи які вживаються для нормалізації 
ситуації, а також про правила безпечної поведінки під час 
можливих надзвичайних подій, пов’язаних з ускладненням 
погодних умов. Оперативно інформувати про ускладнення 
учасників дорожнього руху через засоби масової інформації 
(канали теле-, радіомовлення, мережу Інтернет) 

Відділи з питань цивільного захисту 

житлово-комунального господарства 
містобудування, та архітектури,, РВ 

УДСНСУ в області, Бережанська 

метеостанція, Лінійна дільниця №1 
комбінованого центру телекомунікаційних 

послуг № 142 Тернопільської філії ПАТ 
«Укртелеком», газета «Бережанське віче»,  

навчально-консультаційний пункт НМЦ  

цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності. 

Постійно, при 
ускладненні  
погодних умов 

9 Забезпечити підготовку та повну готовність аварійно-
ремонтних бригад, спеціалізованої прибиральної техніки, 
бригад по розчищенню снігових мас, бурульок із дахів, 
утворити запаси посипочного матеріалу та палива, підготовку 
інженерних мереж зливних колекторів в населених пунктах 
області 

Служби цивільного захисту, організації 

та установи, установи, організації, 

заклади, суб’єкти господарювання 
незалежно від форм власності 

Протягом осінньо- 
зимового періоду 

10 Підготовка техніки, автономних джерел електропостачання, 

пересувних пунктів обігріву та польових кухонь для реагування 
на загрозу та при виникненні надзвичайних подій в осінньо-

зимовий період 

РВ УДСНСУ в області, військові частини 

Бережанського гарнізону 

До 10.10.2016 

11 Підготовка пересувних пунктів речового та продовольчого 
забезпечення, обігріву, польових кухонь для забезпечення 

потерпілих внаслідок надзвичайних ситуацій, створення 

необхідних запасів для їх функціонування 

РВ УДСНСУ в області, центральна 
районна комунальна лікарня, районне 

споживче товариство, філія 

“Бережанський райавтодор”,   

До 10.10.2016 

12 Надання необхідної медичної допомоги особам, які Центральна районна комунальна лікарня, Протягом осінньо-



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

постраждали від наслідків надзвичайних подій, невідкладне 
розгортання пунктів обігріву та забезпечення гарячим 

харчуванням. 
 

Відділ з питань цивільного захисту, РВ 
УДСНСУ в області, медичні заклади 

міста, районна організація Товариства 
Червоного Хреста України 

зимового періоду 
2016/2017 року  

13 Планове створення запасів пально-мастильних та сипучих 
матеріалів для посипки доріг 

Відділи з питань цивільного захисту 

житлово-комунального господарства 

містобудування, та архітектури, філія 
“Бережанський райавтодор”,  МКП 

«Господар» суб’єкти господарювання 

незалежно від форм власності 

Постійно, 
відповідно до 
номенклатури 

14 Укласти угоди з підприємствами, організаціями, установами 
незалежно від форм власності щодо залучення снігоочисної, 
снігоприбиральної,    посипочної техніки та механізмів, сил та 
засобів для забезпечення проїзду по дорогах місцевого значення 

Відділ з питань цивільного захисту, філія 
“Бережанський райавтодор”, МКП 

«Господар», суб’єкти господарювання 

незалежно від форм власності 

До 15.10.2016 

15 Забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту у разі 
снігопадів, сильних снігових заметів, ожеледиці тощо, 
здійснювати регулювання автомобільного руху для 
безперешкодної роботи снігоприбиральної та спеціальної 
техніки і попередження утворення транспортних заторів на 
дорогах. 

Перевіряти технічний стан та підготовку автомобільного 
транспорту усіх форм власності, які виконують пасажирські 
перевезення в осінньо-зимовий період. 

Визначити місця для стоянки автомобільної техніки при 
несприятливих погодних умовах 

Відділ превенції ГУ НП України в 
області,  філія “Бережанський 

райавтодор”,  ТДВ «Бережаниавтотранс», 

виконавчий комітет міської ради 

Протягом осінньо- 
зимового періоду 
 

16 Оперативно інформувати учасників дорожнього руху, 
асоціації автомобільних перевізників та автобусні станції про 
виникнення небезпечних умов на ділянках автомобільних доріг 
загального користування, обмеження або заборону руху. 

Своєчасно вводити тимчасові обмеження на виїзд з населених 
пунктів, у першу чергу пасажирських автобусів і 
великогабаритного вантажного транспорту 

Відділ превенції ГУ НП України в 
області, філія “Бережанський 

райавтодор” 

Протягом осінньо- 
зимового періоду 
 



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

17 Визначити місця зберігання, порядок охорони та видачі 
шанцевого інструменту волонтерам, іншим верствам цивільного 

населення для їх участі у роботах з ліквідації масштабних 
надзвичайних ситуацій 

Виконавчий комітет міської ради, 
установи, організації, заклади, суб’єкти 

господарювання незалежно від форм 
власності 

До 30.09.2014 

18 Забезпечити утримання в постійній готовності дорожньої і 
спеціальної інженерної техніки, відомчих дизельних 
генераторів, обладнання та інвентаря до дій в умовах сильних 
морозів, снігопадів, налипання снігу тощо. 

Уточнити перелік придатних до застосування пересувних 
джерел електропостачання (дизель-генератори, відомчі 
електростанції). 

Забезпечити оперативне залучення автономних джерел 
електропостачання у випадку відключення електроенергії від 
найбільш уразливих категорій споживачів (лікарні, дитсадки, 
школи) 

Служби цивільного захисту, установи, 

організації, заклади, суб’єкти 

господарювання незалежно від форм 
власності 

Протягом осінньо- 
зимового періоду 
 
 

19 Здійснити перевірку стану газового обладнання у населених 
пунктах, зокрема засобів індивідуального опалення, димових і 
вентиляційних каналів житлових будинків 

Організувати чистку димових та вентиляційних каналів 
Організувати подвірні обходи населених пунктів з метою 

перевірки стану протипожежної безпеки приватних житлових 
будинків (стан електромереж, пічного опалення) та надати 
допомогу в усуненні порушень в помешканнях малозахищених 
громадян (самотніх перестарілих осіб, інвалідів, багатодітних і 
малозабезпечених сімей) 

Проаналізувати і розробити заходи з профілактики 
виникнення пожеж по причині порушень правил встановлення 
та експлуатації пічного опалення 

Виконавчий комітет міської ради, відділ 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та  архітектури, 
Бережанське УЕГГ ПАТ „Тернопільгаз”, 
РВ УДСНС в області,  

До 15.10.2016 
 
 
До початку  
опалювального 
сезону 

20 Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи 
водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-
каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації в 
умовах можливого замерзання, розмерзання, тріщин, пробоїв 
тощо. 

Проведення з представниками  РВ УДСНС в області перевірок 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та  

архітектури,  РВ УДСНС в області 
 

До 01.11.2016 
 
 
 
Вересень-жовтень  
2016 року 



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

зовнішнього водопостачання, пожежних гідрантів з пуском 
води 

21 В періоди сильного зниження температури організувати 
патрулювання вулиць населених пунктів з метою виявлення 
людей, що потерпають від переохолодження та доставки їх для 
надання допомоги до медичних закладів та пунктів обігріву 

Відділ поліції ГУ НП України в області, 
Управління соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації, районна організація 
Товариства Червоного Хреста України 

В період значного  
пониження 
температури повітря 

22 Провести в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах 
батьківські збори, зустрічі з фахівцями цивільного захисту РВ 
УДСНС в області, навчально - косультаційного пункту 
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності області,  конкурси, вікторини з навчання дітей 
основам безпечної життєдіяльності в осінньо-зимовий період 

Відділ освіти, молоді та спорту, РВ 

УДСНС в області, навчально - 
косультаційний пункт навчально-

методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності області, 
 

Вересень-жовтень  
2016 року,  
надалі – постійно 

23 Організувати через ЗМІ інформування населення про основні 
причини виникнення надзвичайних ситуацій різного виду з 
метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, попередження 
травмування і загибелі людей в осінньо-зимовий період. 

Організувати виготовлення і розповсюдження агітаційних 
матеріалів про поведінку населення та знаків попередження в 
осінь-зимовий період 

Відділ з питань цивільного захисту, РВ 
УДСНС в області, навчально - 
консультаційний пункт навчально-
методичного центру цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності, газета 
«Бережанське віче»  

Постійно 
 
 
 
 
До 01.11.2016 

24 Організувати та провести спільні рейди, пожежно-
профілактичні огляди житла самотніх осіб, осіб похилого віку, 
інвалідів, багатодітних та неблагонадійних сімей і громадян, які 
потребують соціальної підтримки 

Виконавчий комітет міської ради, 
управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, РВ 
УДСНС в області, Відділ поліції ГУ НП 

України в області, Бережанський РЕМ 

ВАТ „Тернопільобленерго”, Бережанське 
УЕГГ ПАТ „Тернопільгаз” 

До початку  
опалювального  
сезону,  
надалі – постійно 

25 Надання необхідної медичної допомоги та охоплення 
соціальним піклуванням осіб похилого віку, інвалідів та інших 
громадян які постраждали від наслідків надзвичайних подій і 
належать до соціально вразливих верств населення. 

Виконавчий комітет міської ради, 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації,  
районна організація Товариства 

До початку  
опалювального  
сезону,  
надалі – постійно 



 

№ 
з/п 

 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

Червоного Хреста України 

26 Забезпечувати вжиття невідкладних заходів щодо відновлення 
електро.- та газо.- постачання населених пунктів, 
знеструмлених ( аварій на газогонах) в наслідок погіршення 
погодних умов. Вирішити питання щодо додаткового залучення 
спеціальної техніки підвищеної прохідності у важкодоступні 
місця для відновлення пошкоджених ліній електропередач 

 

Виконавчий комітет міської ради, 
Бережанське УЕГГ ПАТ „Тернопільгаз” 

Бережанський РЕМ  
ВАТ „Тернопільобленерго” 

Постійно 

 

         Примітка: з метою узагальнення та інформування тернопільської обласної державної адміністрації інформацію про 

виконані заходи Плану надавати в Управління з питань цивільного захисту населення районної державної адміністрації                

до 20 жовтня 2016 року. 
 

 

 

Начальник відділу з питаньцивільного захисту населення,  

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи                                                                          С.В.КИСЕЛЬОВ 
 

 

 

Начальник районного відділу Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області                                                                                  Т.М.КАЛАКУРА  

 

 

 

 


