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міський голова  

м. Бережани 

Володимир МУЗИЧКА 
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ПЛАН 

усунення недоліків комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного 

захисту, техногенної і пожежної безпеки Бережанської міської ради 

22 травня 2019 року 
 

№ 

№ 

з/п 

Недоліки, які мали місце під час проведення 

комплексної перевірки, пропозиції комісії щодо 

удосконалення територіальної підсистеми ЄДСЦЗ 

області 

Заходи, що передбачаються до 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконан

ня 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

1.Планування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, організація їх роботи з виконання 

вимог законів та інших нормативно-правових актів цивільного захисту, підготовка до дій за призначенням органів управління та сил 

ЦЗ 

1.1. Плануюча документація з питань цивільного захисту 

потребує доопрацювання та коригування. 

Доопрацювати та відкоригувати 

плануючу документацію з питань 

цивільного захисту відповідно до 

«Інструкції з організації перевірок 

діяльності міністерств та інших 

центральних органів виконавчої 

влади, місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування щодо виконання 

вимог законів та інших 

нормативно правових актів з 

питань техногенної та пожежної 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи  

до 30.09. 

2019 року 

 



1 2 3 4 5 6 

безпеки, цивільного захисту», 

замтвердженої наказом МВС 

України від 06.02.2017 року №92. 

1.2. Положення про Бережанську міську ланку ТП ЄДСЦЗ 

потребує погодження з Управлінням ДСНС України у 

Тернопільській області. 

Погодити Положення про 

Бережанську міську ланку ТП 

ЄДСЦЗ з Управлінням ДСНС 

України у Тернопільській області. 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи 

до 20.07. 

2019 року 

 

1.3 Не відкориговані Плани реагування органів 

управління та сил цивільного захисту міста при загрозі 

та виникненні прогнозованих надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Відкоригувати Плани реагування 

органів управління та сил 

цивільного захисту міста при 

загрозі та виникненні 

прогнозованих надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру:  

1)В частині встановлення 

календарного плану;  2)Погодити з 

підприємствами, установами та 

організаціями, які залучаються до 

ліквідації відповідної 

прогнозованої надзвичайної 

ситуації. 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи 

До 1.08. 

2019 року 

 

1.4. Відсутнє положення про територіальні спецалізовані 

служби цивільного захисту. 

Розробити положення про 

територіальні спеціалізовані 

служби цивільного захисту. 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи. 

До вересня 

2019 року 

 

1.5 Розпорядження міського голови «Про створення 

міських територіальних формувань»  потребує змін. 

Внести зміни до розпорядження 

міського голови «Про створення 

міських територіальних 

формувань»   в частині визначення 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

До 1.08. 

2019 року 

 



1 2 3 4 5 6 

органу управління даними 

формуваннями. 

органами та 

мобілізаційної роботи 

1.6 Відсутні облікові картки та копії паспортів захисних 

споруд цивільного захисту. 

Вжити заходів щодо накопичення 

облікових карток та копій 

паспортів захисних споруд 

цивільного захисту. 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи 

До  30 

вересня 

2019 року 

 

2.Організація оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та дії  в 

умовах надзвичайних ситуацій 

2.1. Плануючі документи по організації оповіщення 

керівного складу ЦЗ розроблені не в повній мірі та 

потребують корегування. 

   Вузол зв’язку та чергова зміна не готові до 

централізованої передачі сигналів оповіщення і 

інформування населення по радіотрансляційній 

мережі.  

   Відсутнє обладнання (магнітофон) для відтворення 

та трансляції в радіоефір повідомлень про можливі 

загрози, відсутні тексти оповіщень. 

 

1)провести навчання особового 

складу, забезпечити їх необхідним 

майном та обладнанням. 

2)Організувати роботу щодо 

отримання та доведення сигналів 

оповіщення відповідно до 

відповідно до постанови КМУ від 

15 лютого 1999 року № 192 

3)активізувати роботу щодо 

створення та функціонування 

автоматизованих систем раннього 

виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у разі їх 

виникнення. 

керівник міської 

спеціалізованої служби 

зв’язку та оповіщення. 

До  30 

вересня 

2019 року 

 

3.Служба охорони громадського порядку ЦЗ Бережанського району 

3.1 Плануючі документи з питань ЦЗ розроблені не в 

повній мірі та потребують корегування. 

Поновити  плануючі документи 

міської спеціалізованої служби 

охорони громадського порядку та 

провести їх корегування. 

міська спеціалізована 

служба охорони 

громадського порядку, 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

до 30.09. 

2019 року 
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органами та 

мобілізаційної роботи 

4. Міська спеціалізована служба транспортного забезпечення. 

4.1 Перевіркою служби транспортного забезпечення 

встановлено, що проведення технічного 

обслуговування первинних засобів пожежогасіння не 

здійснено. 

Порядок залучення транспортних засобів для 

евакуації населення та матеріальних цінностей не 

визначений.  

Провести технічне 

обслуговування первинних засобів 

пожежогасіння. 

Розробити положення про 

місцеву службу транспортного 

забезпечення. 

Служба транспортного 

забезпечення. 

До 30.09. 

2019 року 

 

5. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації Н.С. 

5.1 Перевіркою служби торгівлі та харчування 

встановлено, що документація з питань цивільного 

захисту заведена, але потребує оновлення та 

доопрацювання. 

Не складені та не затверджені річні графіки 

накопичення матеріальних резервів. 

Оновити  та доопрацювати 

документацію з питань цивільного 

захисту  

Скласти та затвердити річні 

графіки накопичення 

матеріальних резервів. 

Служба торгівлі та 

харчування, відділ з 

питань цивільного 

захисту населення, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи. 

до 30.09. 

2019 року 

 

6. Організація захисту населення і територій від  НС 

6.1. Стан інженерного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій 

6.1. Облік фонду захисних споруд не ведеться відповідно 

до вимог керівних документів. Відсутні книги обліку 

захисних споруд цивільного захисту, споруд 

подвійного призначення та найпростіших укриттів. 

Вимоги інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту у містобудівній документації не враховані, 

генеральні плани населених пунктів не оновлюються. 

Покращити роботу щодо обліку 

захисних споруд Бережанської 

міської ради. 

Поновити книги обліку 

захисних споруд цивільного 

захисту, споруд подвійного 

призначення та найпростіших 

укриттів. 

 

відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи, 

балансоутримувачі 

захисних споруд 

до 30.09. 

2019 року 

 

6.2.Організація евакуаційних заходів за надзвичайних ситуацій 



1 2 3 4 5 6 

6.3. План проведення евакуаційних заходів 

Бережанської міської ради. не затверджений та 

потребує корегування. 

Відкорегувати та затвердити План 

проведення евакуаційних заходів 

Бережанської міської ради 

Міська комісія з питань 

евакуації, відділ з 

питань цивільного 

захисту населення, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

мобілізаційної роботи 

До 30.07. 

2019 року. 

 

7. Стан виконання заходів ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки службами ЦЗ, установами, організаціями, підприємствами. 

7.1.Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради  

7.1. 1) За результатами перевірок встановлено, що із 

запропонованих приписами органів державного 

нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту більшість 

протипожежних заходів до теперішнього часу 

залишаються невиконаними.  

2) більша частина об’єктів не обладнані системами 

протипожежного захисту. Потребує ремонту зовнішнє 

та внутрішнє протипожежне водопостачання та 

оброблення дерев'яних елементів горищних покриттів 

(крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечать 

І групу вогнезахисної ефективності. 

Виконати приписи органів 

державного нагляду (контролю) у 

сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту. 

Обладнати системами пожежної 

сигналізації та відремонтувати 

зовнішнє та внутрішнє 

протипожежне водопостачання та 

провести оброблення дерев'яних 

елементів горищних покриттів 

(крокви, лати) засобами 

вогнезахисту, які забезпечать І 

групу вогнезахисної ефективності.  

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

До 

30.12. 

2019 року 

 

7.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

7.2 Під час перевірки встановлено наступні порушення: 

- будівлі не обладнані системами протипожежного 

захисту; 

- не проведено оброблення дерев'яних елементів 

горищних покриттів (крокви, лати) засобами 

вогнезахисту; 

- будівлі не забезпечені зовнішнім протипожежним 

водопостачанням. 

Обладнати системами пожежної 

сигналізації та відремонтувати 

зовнішнє та внутрішнє 

протипожежне водопостачання та 

провести оброблення дерев'яних 

елементів горищних покриттів 

(крокви, лати) засобами 

вогнезахисту. 

Відділ культури, 

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

До 

30.12. 

2019 року 
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7.3. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Бережанської міської ради 

7.3 Робота по ремонту пожежних гідрантів в 

незадовільному стані, відсутній чіткий облік 

пожежних гідрантів. 

Передбачити кошти на ремонт 

вуличних гідрантів на 2020 рік. 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради 

До 

30.12. 

2019 року 

 

7.4. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради 

7.4. Під час перевірки встановлено наступні недоліки: 

- не проведено заміри опору ізоляції; 

- не проведено технічне обслуговування 

наявного вогнегасника; 

- не усі відповідальні особи за пожежну безпеку 
пройшли навчання з питань пожежної безпеки; 

- відсутній план заходів по підготовці терцентру 
до роботи в осінньо-зимовий весняно-літній період; 

 

- провести заміри опору 
ізоляції; 

- усім відповідальним особам 

за пожежну безпеку пройти 

навчання з питань пожежної 

безпеки; 

- розробляти плани заходів по 
підготовці відповідно до періоду 

року; 

- пройти функціональне 
навчання з питань цивільного 

захисту. 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) Бережанської 

міської ради 

До 

30.12.2019

року, 

постійно 

 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними  

органами та мобілізаційної роботи                                                                                                          Сергій МАЛИЙ 
 


