
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від 31.03.2021 №50-р 

 

План 

основних заходів цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади  на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Заходи Залучаються 

Термін 

проведення 

1.Заходи ДСНС України 

1. 

Підготовка до перевірки комісією ДСНС України органів місцевого 

самоврядування щодо стану готовності до:  

- пропуску льодоходу, повені та паводків;  

- місць масового відпочинку населення на водних об’єктах 

Сектор з питань цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Надвірнянської міської ради (далі - сектор 

з питань ЦЗ та ПО), районний відділ 

УДСНС України в області  

лютий - березень, 

травень-червень 

2. 

Перевірка стану готовності місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення, локальних та об’єктових систем 

оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів 

оповіщення і доведенням до населення навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту 

Сектор з питань ЦЗ та ПО, районний відділ 

УДСНС України в області 

 

листопад 

2. Заходи з організації діяльності ланки Надвірнянської міської територіальної 

громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. Організація і проведення засідань місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  Члени місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

один раз на два 

місяці та в міру 

необхідності 

2. 
Участь керівного складу ланки Надвірнянської міської територіальної 

громади територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ в нараді по підбиттю 

підсумків роботи за 2020 рік та визначення завдань на 2021 рік 

Міський голова,  

Сектор з питань ЦЗ та ПО 
лютий 
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Навчально-методичні збори з питань організації цивільного захисту 

населення і територій 
Сектор з питань ЦЗ та ПО щоквартально 

3. Заходи з удосконалення діяльності ланки Надвірнянської міської територіальної 

громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. 
Розвиток загальнодоступних інформаційних ресурсів, надання та 

оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту 

в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради 

Районний відділ УДСНС України в 

області, сектор з питань ЦЗ та ПО 

впродовж  

року 

2. 
Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою 

діяльність в особливий період 
Сектор з питань ЦЗ та ПО до 01 грудня  

3. Уточнення складу міських та об’єктових формувань цивільного захисту Сектор з питань ЦЗ та ПО до 01 грудня 



№ 

п/п 
Заходи Залучаються 

Термін 

проведення 

4. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

1. 

Продовження заходів щодо: 

1) впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих 

систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та 

оповіщення персоналу. Контроль за виконанням зазначених заходів 

Адміністрації об’єктів підвищеної 

небезпеки, районний відділ УДСНС 

України в області 

впродовж  

року 

2) створення підрозділів місцевої пожежної охорони Сектор з питань ЦЗ та ПО, районний 

відділ УДСНС України в області, старости 

старостинських округів 

впродовж  

року 

 

3) поповнення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання 

виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків 

згідно із затвердженою номенклатурою 

Сектор з питань ЦЗ та ПО, районний 

відділ УДСНС України в області, 

керівники підприємств, установ та 

організацій 

впродовж  

року  

2. 

Здійснення комплексу  заходів щодо запобігання виникненню: 

1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду 

Сектор з питань ЦЗ та ПО, районний 

відділ УДСНС України в області 

впродовж 

пожежонебезпечно

го періоду 

2) нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах 

Сектор з питань ЦЗ та ПО, старости 

старостинських округів, власники і 

орендарі водних об’єктів (за згодою),  

впродовж 

купального сезону 

3) надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери і інфраструктури 

Управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури міської 

ради   

жовтень-грудень 

5. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил і засобів ланки Надвірнянської міської територіальної 

громади територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

1. 

Організація проведення:   

1) штабних тренувань із залученням органів з евакуації щодо 

переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період 

Сектор з питань ЦЗ та ПО, районний відділ 

УДСНС України в області  
 до 01 листопада             

    2) штабних тренувань з органами управління цивільного захисту 

ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ щодо виконання завдань з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру у Надвірнянській міській територіальній громаді 

Сектор з питань ЦЗ та ПО червень 



№ 
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Заходи Залучаються 
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проведення 

2. 

 3)спеціального навчання (тренування) з формуваннями медичної 

спеціалізованої служби цивільного захисту (з наданням екстреної 

медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних 

ситуації техногенного та природного характеру) 

формування медичної спеціалізованої 

служби цивільного захисту 
до 1 грудня 

6. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, 

та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

1. 

Контроль за направленням на навчання керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в 

навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності області 

Сектор з питань ЦЗ та ПО, підприємства, 

установи, організації 

протягом 

року 

2. 

Організація та проведення:   

1)  у закладах загальної середньої, професійної та дошкільної освіти 

Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, 

Тижня безпеки дитини 

Управління освіти  

квітень - 

травень,  

жовтень - листопад 

2)  просвітницької роботи серед населення із запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями) 

Управління освіти, директор КНП 

«Надвірнянська ЦРЛ» Надвірнянської 

міської ради 

впродовж  

року 

   3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед 

дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських змагань, 

навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів 

Управління освіти 
впродовж  

року 

   4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-

рятувальник року» 

Районний відділ УДСНС України в 

області, управління освіти 

впродовж  

року 
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Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами 

з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю 

Районний відділ УДСНС України в 

області, Управління освіти 

впродовж  

року 

 

 
Керуючий справами 

виконавчого комітету        Олег АНТОНЮК 

 


