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Р МІСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Про підготовку до проведення 
контрольної перевірки з реалізації 
державної політики у  сфері 
цивільного захисту

У відповідності до листа першого заступника голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації від 06.03.2018 року № 02-1246/25-22 «Про підготовку до 
проведення контрольної перевірки з реалізації державної політики у сфері цивільного 
захисту» повідомляємо Вас про те, що у відповідності до Плану підготовки 
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 в області відділом з питань цивільного 
захисту населення, взаємодії правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 
Бережанської міської ради розроблено відповідний План підготовки до контрольної 
перевірки Бережанської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Тернопільської області Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових 
документів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної небезпеки та 
діяльності аварійно-рятувальної служби в області (далі План підготовки до перевірки)

З метою якісної підготовки до перевірки спеціалізованих служб, органів 
управління і сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 
на території міської ради прошу Вас організувати виконання Плану підготовки до 
перевірки.

Інформації щодо виконання Плану підготовки до перевірки та про готовність 
спеціалізованих служб до контрольної перевірки надати в Бережанську міську раду до 
25 квітня 2018 року
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