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ПЛАН 

підготовки Бережанської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області 

до контрольної перевірки Державною службою України з надзвичайних ситуацій державного нагляду (контролю) щодо 

виконання вимог законів та інших нормативно-правових  документів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної 

небезпеки та діяльності аварійно-рятувальної служби на території Бережанської міської ради. 
 

План розроблено відповідно до вимог ст. 19, 20 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення цивільного захисту на  

території Бережанської міської ради та функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту області в мирний час та на особливий період. 
 

 
Основні завдання Плану: 
Підготовка міських органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської 

області (далі – територіальна підсистема ЄДС ЦЗ), на яких покладено завдання у сфері цивільного захисту на регіональному, місцевому та 
об’єктовому рівнях; 

надання допомоги органам управління цивільного захисту міської ради, міським спеціалізованим службам ЦЗ, обласним управлінням, 

організаціям та установам області, щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки. 

 

Термін проведення контрольної перевірки: травень 2018 року, за окремим планом ДСНС України. 
 

На доручення Кабінету Міністрів України від 20 

січня 2009 року № 52055/183/1-06 та рішення Державної 

комісії з ПТЕБ та НС від 22 грудня 2009 року №4 

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської ОДА від 18 

січня 2018 року. № 29-од «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Тернопільської області на 2018 рік» 

до перевірки з реалізації заходів державної політики у сфері 

цивільного захисту населення та територій, запобігання 

надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил 

реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у 

Тернопільській області  
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

1. Планування діяльності міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її 

ланок, організація роботи з виконання 

вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань виконання заходів 

ЦЗ, підготовка до дій за призначенням 

органів управління та сил цивільного 

захисту: 

  

1.1. Положення про Бережанську міську ланку 

територіальної підсистеми ЄДС потребує 

коригування та уточнення 

відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради (далі – відділ з 

питань ЦЗ), районний відділ Управління ДСНС 

України в області 

до 1 квітня  

2018 року  

1.2. Провести коригування положення про міські 

спеціалізовані служби ЦЗ  відповідно до 

комплексного плану усунення недоліків ДСНС 

України 24 квітня 2017 року 

відділ з питань ЦЗ, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ 

до 1 квітня  

2018 року 

1.3. Функціональні обов’язки членів комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (далі – комісія з ТЕБ та 

НС) потребують доопрацювання з врахуванням 

фахового спрямування, в робочих папках 

членів комісії не накопичено довідкові та 

статистичні матеріали за напрямками 

спеціалізації 

відділ з питань ЦЗ до 15 квітня 

2018 року 

1.4. В планах роботи комісій з ТЕБ та НС не 

передбачено розгляд питань стану техногенної 

відділ з питань ЦЗ при складанні 

плану роботи 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

безпеки та функціонування потенційно-

небезпечних об’єктів із заслуховуванням їх 

керівників, технічного стану будівель і споруд 

з масовим перебуванням людей,  стану 

виконання регіональних програм у сфері 

попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, захисту 

населення і територій від їх наслідків НС 

техногенного та природного характеру 

комісій з ТЕБ та 

НС всіх рівнів, 

постійно 

1.5. Протокольні рішення комісій з ТЕБ та НС не 

завжди доводяться до виконавців та не 

здійснюється належний контроль за їх 

виконанням 

відділ з питань ЦЗ постійно 

1.6. Не всі члени комісій забезпечені спеціальним 

одягом та засобами індивідуального захисту 

відділ з питань ЦЗ, фінансове управління міської 

ради 

до 1 квітня 

2018 року 

1.7. Відсутність спеціального одягу та засобів 

індивідуального захисту в спеціалізованих 

службах  ЦЗ 

керівники міських спеціалізованих служб ЦЗ до 15 квітня 

2018 року 

1.8. Корегування планів цивільного захисту на 

особливий період 

відділ з питань ЦЗ до 1 квітня 

2018 року 

1.9. Потребують корегування Плани реагування 

органів управління та сил цивільного захисту 

при загрозі виникнення та виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 

відділ з питань ЦЗ, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ 

до 1 квітня 

2018 року 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

2. Організація оповіщення та інформування 

керівного складу і населення про загрозу або 

виникнення  надзвичайних ситуацій та дії в 

умовах надзвичайних ситуацій: 

  

2.1. На виконання пунктів 9, 10 „Положення про 

організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв’язку у сфері цивільного 

захисту”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 вересня 2017 р.  п  п 

сигналів і повідомлень від територіальної 

автоматизованої системи централізованого 

оповіщення та здійснення оповіщення органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування здійснити проектування та 

розпочати побудову місцевих автоматизованих 

систем централізованого оповіщення згідно із 

законодавством на підставі рішень місцевих 

органів виконавчої влади (органів місцевого 

самоврядування) та передбачити виділення для 

цього необхідних коштів із місцевих бюджетів 

відділ з питань ЦЗ, фінансове управління міської 

ради 

1-й етап – до 1 

квітня 

2-й етап - до 1 

червня 2018 року 

2.2. Провести уточнення завдань підрозділів, які 

входять до спеціалізованої служби зв’язку та 

оповіщення 

відділ з питань ЦЗ, міська спеціалізована служба 

зв’язку та оповіщення ЦЗ 

до 1 квітня 

2018 року 

2.3. Провести розроблення (корегування) 

документації щодо організації оповіщення 

керівного складу ЦЗ та населення 

відділ з питань ЦЗ до 1 квітня 

2018 року 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

    

3. Організація заходів з евакуації   

3.1. провести корегування Плану евакуації 

населення у разі загрози виникнення та 

виникнення надзвичайних ситуацій природного 

та техногенного характеру до розпорядження 

КМУ від 27 грудня 2017 р. № 981-р та 

пропозиції ДСНС України щодо проведення 

спеціального тренування з органами 

управління та силами цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту області у разі 

виникнення надзвичайної ситуації на складах 

озброєння Збройних Сил України (в/ч А1915) 

відділ з питань ЦЗ до 1 квітня 

2018 року 

    

4. Стан організації із забезпечення 

радіаційного і хімічного захисту населення і 

територій 

  

4.1. Утворити мережу радіаційного та хімічного 

спостереження у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 

відділ з питань ЦЗ, підприємства, організації та 

установи міста 

до 1 квітня 

2018 року 

4.2. Провести забезпечення диспетчерських служб 

та постів радіаційного і хімічного 

спостереження приладами радіаційної і 

хімічної розвідки 

Керівники міських спеціалізованих служб ЦЗ, 

підприємства, організації та установи 

до1 червня 

2018 року 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

5. Стан інженерного захисту територій, 

укриття населення у захисних спорудах 

цивільного захисту 

  

5.1. Продовжити роботу щодо інвентаризації ЗС ЦЗ відділ з питань ЦЗ, районний відділ Управління 

ДСНС України в області, балансоутримувачі 

захисних споруд ЦЗ 

постійно 

5.2. Забезпечити приведення захисних споруд у 

готовність до використання за призначенням 

відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України, постанови КМУ від 10 березня 2017 р. 

№ 138 та інструкції щодо утримання ЗС ЦЗ у 

мирний час, затвердженої наказом МНС України 

від 9 жовтня 2006 р. № 653 та зареєстрованого в 

Мінюсті 2 листопада 2006 р. за   № 1180/13054 

відділ з питань ЦЗ, балансоутримувачі захисних 

споруд ЦЗ 

до 1 травня 

2018 року 

    

6. Стан навчання керівного складу органів 

управління ЦЗ області,  населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, підготовка до дій за 

призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту 

  

6.1. Здійснювати належний контроль за своєчасним 

проходженням навчання керівним складом, 

управлінськими кадрами та фахівцями у сфері 

цивільного захисту місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності 

балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ Постійно 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

6.2. Відповідальним особам за ЦЗ уточнити облік 

посадових осіб у навчально-методичному центрі 

ЦЗ та безпеки життєдіяльності області (далі – 

НМЦ та БЖД області), які підлягають навчанню 

у сфері ЦЗ. 

балансоутримувачі захисних споруд ЦЗ, 

навчально-методичний пункт НМЦ та БЖД 

області 

до 1 квітня 

2018 року 

    

7. Забезпечення готовності органів 

управління, оперативно-чергових 

(чергових) та диспетчерських служб, 

наявність та надійність систем раннього 

виявлення загрози надзвичайних ситуацій 

та оповіщення населення у разі їх 

виникнення, своєчасність і достовірність 

інформування про можливу та наявну 

обстановку, про запобіжні заходи та хід 

проведення невідкладних робіт 

  

7.1. Трансляція повідомлень оповіщення в місцях 

масового скупчення людей в населених 

пунктах районів області не здійснюється 

відділ з питань ЦЗ, спеціалізована служба 

зв’язку та оповіщення ЦЗ 

до 1 травня  

2018 року,  

постійно 

    

8. Створення, збереження і раціональне 

використання матеріальних ресурсів 

  

8.1. Не в повному обсязі відпрацьовані документи, 

які регламентують порядок створення, 

накопичення та використання резервів 

матеріальних ресурсів у районах. Поновити 

номенклатури матеріальних резервів до 

відділ з питань ЦЗ, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ, фінансове управління міської ради 

до 1 квітня 2018 

року, надалі 

постійно 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

Порядку створення, накопичення та 

використання резервів матеріальних ресурсів, 

відсутнє належне погодження і затвердження, 

обґрунтування необхідних для закладання 

обсягів 

Номенклатура регіонального резерву не в 

повному обсязі відповідає характеру та 

масштабам можливих надзвичайних ситуацій 

8.2. Місця зберігання матеріальних резервів не 

визначено розпорядчими документами 

відділ з питань ЦЗ, міські спеціалізовані служби 

ЦЗ 

до 1 квітня 2018 

року, надалі 

постійно 

8.3. Нагляд та контроль за накопиченням місцевих 

матеріальних резервів фактично не 

проводиться 

Районний відділ Управління ДСНС України в 

області, відділ з питань ЦЗ, міські спеціалізовані 

служби ЦЗ 

постійно 

    

9.  Стан медичного та біологічного захисту 

населення і територій від надзвичайних 

ситуацій 

  

9.1. Плануючі документи з використання сил і 

засобів закладів охорони здоров`я всіх рівнів 

потребують доопрацювання з питань 

визначення кількості санітарних втрат на 

можливі надзвичайні ситуації із врахуванням 

реформи в медичній галузі 

спеціалізована медична служба ЦЗ до 1 квітня  

2018 року 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

9.2. Карети швидкої медичної допомоги не 

забезпечені радіозв’язком (зв’язок мобільний), 

відсутній дозвіл на радіочастоти 

спеціалізована   медична   служба  ЦЗ, 

Бережанська станція екстреної (швидкої) 

медичної допомоги 

 

протягом 2018 

року 

    

10. Стан пожежної безпеки   

10.1. На території області знаходиться в 

несправному стані 193 пожежних гідранти, 109 

пожежних водоймищ та 89 водонапірних веж 

Районний відділ Управління ДСНС України в 

області, відділ з питань ЦЗ 

до 1 квітня 

2018 року 

10.2. Управлінням культури облдержадміністрації 

не в повній мірі виконуються заходи із 

забезпечення протипожежного захисту 

підвідомчих об’єктів (обладнання об’єктів) 

установками пожежної автоматики, 

вогнезахисту дерев’яних конструкцій горищ 

будівель, сценічного оформлення та декорацій, 

системами оповіщення людей про пожежу, 

(ремонту систем автоматичного 

пожежогасіння) 

відділ культури, туризму та релігій міської ради, 

районний відділ Управління ДСНС в області 

постійно 

10.3. Не в повній мірі виконуються заходи із 

забезпечення протипожежного захисту 

підвідомчих об’єктів, підлягають 

установленню  та ремонту установки пожежної 

сигналізації закладах культури 

відділ культури, туризму та релігій міської ради до 1 травня 

2018 року, 

постійно 

10.4. Не виконуються заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки, не погоджується оренда 

Бережанська ЦРКЛ до 1травня 

2018 року, 
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№ з/п Основні напрямки перевірки Відповідальні за виконання 
Термін 

готовності 

приміщень з органами державного пожежного 

нагляду на підвідомчих об’єктах закладів 

охорони здоров’я 

постійно 

11. Стан техногенної безпеки   

11.1. Влаштувати системи раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у 

випадку їх виникнення у відповідності до 

затвердженого переліку 

керівники суб’єктів господарювання, районний 

відділ Управління ДСНС України в області 

протягом року, до 

затвердженого 

графіку 

11.2. Розробити плани локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій із врахуванням 

вимог Кодексу цивільного захисту України 

керівники суб’єктів господарювання, районний 

відділ Управління ДСНС України в області 

до 1 травня 

2018 року 

    

12. Додаткові заходи   

12.1 Створити місця масового відпочинку на воді відділ з питань ЦЗ до 1 травня 

2018 року 

 

 

 

Начальник відділу з питань цивільного  

захисту населення, взаємодії з  

правоохоронними органами та  

мобілізаційної роботи                                                                                                                                           С.В. КИСЕЛЬОВ 

 

 
   


