
Звіт про роботу управління з питань надзвичайних ситуацій,  

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних  

органів міської ради за 2018 рік 

 

   Протягом 2018 року працівниками управління забезпечувалося виконання 

рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського 

голови, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради, інше. 

   Також вживалися заходи щодо навчання керівників підприємств, установ та 

організацій, спеціалізованих служб міської ланки територіальної підсистеми 

цивільного захисту. Зокрема, на виконання вимог розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 20.12.2017 року № 799 „Про організацію 

підготовки слухачів у навчально-методичному центрі області у 2018 році” за 

2018 рік на курси у навчально-методичному центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності від м. Івано-Франківська скеровано 175 слухачів.  

   Управлінням з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради розроблено план 

основних заходів підготовки міської ланки територіальної підсистеми 

цивільного захисту на 2018 рік, який затверджено рішенням виконавчого 

комітету міської ради № 278 від 22 березня 2018 року.  

   На виконання вимог згаданого плану з 23 по 28 квітня 2018 року проведено 

дні цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти та Тижні безпеки 

життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах відповідно до Графіку 

проведення Днів цивільного захисту. 

   Також за участю працівників управління проводилися навчання і тренування 

на підприємствах, установах, організаціях міста. Зокрема, проведено: 

- спеціальних об’єктових навчань               – 22; 

- спеціальних об’єктових тренувань            – 13; 

- цільових та тематичних тренувань            – 113.    

   З метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної роботи і 

пропаганди знань з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях 

населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, управлінням 

надавалася допомога в організації роботи 11 консультаційних пунктів, які 

створені і діють: 

- на території сільських рад Івано-Франківської міської ради, а саме: 

Крихівецькій, Микитинецькій; Угорницькій; Хриплинській та Вовчинецькій; 

- при КП „Муніципальна інвестиційна управляюча компанія” -        5 ;  

- КП «Дирекція замовника»                                                                  - 1 пункт. 



   Здійснювалася підготовка місць масового відпочинку населення на річках 

Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська, а також міського озера до 

літнього купального сезону. 

   Надавалася допомога сільським радам щодо усунення наслідків надзвичайних 

ситуацій. Зокрема, внаслідок проливних дощів, які мали місце в липні місяці, на 

річці Бистриця Надвірнянська в районі села Угорники створилася загроза 

прориву дамби. 26 липня 2018 року відбулось позачергове засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 

якій було прийнято рішення про вжиття негайних заходів з укріплення тієї 

ділянки дамби, котра була під загрозою прориву. Відповідно до Плану 

реагування на надзвичайні ситуації м.Івано-Франківська для ліквідації 

надзвичайної ситуації було залучено органи управління та сили цивільного 

захисту міста. Зокрема, до роботи залучено 6 працівників КУ «Івано-

Франківська міська аварійно-рятувальна служба», 50 чоловік з числа 

військовослужбовців особового складу Національної гвардії України, 5 чоловік 

КП «Міська дорожня компанія», а також 2 екскаватори, 8 вантажних 

автомобілів від підприємств міста. Для укріплення дамби завезено 66 тонн 

піску, 120 тонн великогабаритного каменю. Також із складу матеріального 

резерву міської ради використано 2 тисячі мішків,  5 відер оцинкованих, 15 

совкових лопат, 30 пар робочих рукавиць. Завдяки своєчасно вжитим заходам 

процес руйнації дамби було зупинено. 

   Відповідно до вимог Методики планування заходів з евакуації населення, 

затвердженої наказом МВС від 10.07.2017р. № 579, зареєстрованим у Мін’юсті 

1 серпня 2017 року проведено коригування текстової частини Плану евакуації 

населення міста та оновлено карту Плану евакуації населення, яке проживає на 

території Івано-Франківської міської ради, у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

   Також здійснено доповнення до Плану реагування на надзвичайні ситуації та 

розроблено окремі плани ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

тою чи іншою ситуацією природного або техногенного характеру. 

   Уточнено, відповідно до вимог плануючих документів, Паспорт ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради. 

   26 вересня 2018 року проведено командно-штабне тренування з органами 

управління та силами цивільного захисту міської ланки щодо дій в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій на складах зберігання озброєння військової 

частини А-1349. Практично відпрацьовано питання евакуації учнів 

Крихівецької школи на приймальний пункт евакуації в місто Івано-Франківськ 

до ЗОШ № 28, вул.Чорновола, 130, організовувалася евакуація осіб з 

обмеженими можливостями та маломобільних груп населення, а також 



забезпечено охорону громадського (публічного) порядку в евакуйованому 

населеному пункті Крихівці. 

   До проведення навчань було залучено підрозділи спеціалізованих служб 

цивільного захисту торгівлі та харчування, транспортного забезпечення, філії 

«Івано-Франківський РЕМ» ПАТ «Прикарпаттяобленерго», Івано-

Франківського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз», Івано-Франківського 

міського відділу поліції, управління патрульної поліції в області, міського 

відділу УДСНС України в області, КУ «Івано-Франківська міська аварійно-

рятувальна служба», КП «Муніципальна варта».  

   Вживалися заходи щодо поліпшення стану довкілля. Так на виконання 

розпорядження міського голови, була створена відповідна мобільна група. За 

неповний місяць роботи рейдової групи було виявлено майже півсотні випадків 

спалювання. Обстеження проводилися у приміських селах та мікрорайонах 

міста. Найбільшу кількість випадків виявлено у селах Вовчинець та Микитині. 

Там зафіксовано 15 випадків спалювання. 13-зафіксовано у селі Хриплин. У 

Крихівцях та Угорниках – 1 та 3 відповідно. По одному загорянню зафіксували 

в самому місті та в дачному масиві Дем’янів Лаз. 

   З початку року проведено 12 засідань міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та розглянуто 14 планових і 18 

позапланових питань. 

   Відповідно до рішення виконавчого комітету від 13.08.2015 року № 435 «Про 

визначення місця тимчасового зберігання хімічно - небезпечних ртутних 

відходів на території м. Івано-Франківська» протягом 2018 року здійснювався 

прийом ртуті та ртутних відходів, люмінесцентних ламп від мешканців міста та 

забезпечувався їх вивіз на утилізацію за межі області.. Зібрано 24 кг ртутних 

відходів, люмінесцентних ламп 2 тис.600 шт, використаних батарейок 188 кг . 

   Управлінням опрацьовано 503 вхідних документи, 425 внутрішніх та створено 

190 вихідних документи, підготовлено відповіді на 56 звернень громадян 9 

інформаційних запитів, 2 звернення через Інтернет приймальню та 2 усні 

звернення відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян та 

«Про доступ до публічної інформації». Виконувались інші доручення 

керівництва. 

   Подавалась інформація для розміщенні на веб-сайт міста Івано-Франківська.   

Так розділ-мешканцям - надзвичайні ситуації наповнювався наступною 

інформацією: 

   - про захисні споруди на території Івано-Франківської міської ради; 

   - про пожежонебезпечний період; 



   - як діяти, якщо почули сигнал оповіщення «Увага всім!»; 

   - в своє професійне свято-рятівники на бойовому посту; 

   - про батарейки, що несуть небезпеку для здоровя людини; 

   - про небезпеку спалювання сухої рослинності; 

   - про ліквідацію аварійних балконів; 

   - про небезпеку, яку несе борщівник Сосновського та ряд інших. 

   Щомісяця проводились перевірки Івано – Франківської міської системи 

централізованого оповіщення, під час яких було узагальнено інформацію про 

стан апаратури для оповіщення населення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій на території Івано – Франківської міської 

ради. 

   В період з 12 по 22 листопада 2018 року управління приймало комісію 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, котра працювала в міській 

раді та здійснювала контроль за виконанням вимог законів та інших 

нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Івано-

Франківській області. 

   З метою посилення обороноздатності держави, протидії терористичній загрозі 

значна увага у звітному періоді приділялась покращенню матеріально-

технічного забезпечення міського військового комісаріату та військових частин, 

дислокованих на території міської ради. Так, за 2018 рік на виконання завдань 

Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи 

Івано-Франківської міської ради  профінансовано кошти на загальну суму 

920 617 грн. (оплата послуг з перевезення, закупівля та передача майна, надання 

послуг з підписки преси  військовим частинам та установам ЗСУ та ін.). 

   Вживались заходи щодо заохочення мешканців міста Івано-Франківська, які 

виявили бажання проходити військову службу за контрактом в ЗСУ. У 2018 

році 75 військовослужбовців, мешканців міста Івано-Франківська, які 

підписали контракт зі ЗСУ отримали матеріальне заохочення на загальну суму 

408 698,80 грн.  

   Особлива увага приділялася у звітному періоді мобілізаційній роботі. В 

березні місяці проведено уточнення мобілізаційних планів виконавчого 

комітету, Департаменту освіти та науки, Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою міської ради, управління економічного та 

інтеграційного розвитку міської ради, ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» та КП «Електроавтотранс»; уточнено систему 

оповіщення працівників виконавчого комітету міської ради , підприємств, 

установ та організацій міста про введення вищих ступенів готовності;  

перевірений та оцінений стан мобілізаційної готовності підприємств, установ та 

організацій міста, що мають мобілізаційні завдання. 



   Керуючись рішенням міської ради  від 15.12.2017р. № 372-17  впродовж 

звітного періоду здійснено перевірку стану ведення військового обліку 105-

ти підприємств, установ та організацій міста, а також 5-ти сільських рад Івано-

Франківської міської ради, а також наявності договорів на виконання 

мобілізаційних завдань. Здійснено видачу посвідчень та повідомлень про 

бронювання. А це дало змогу: відновити заново військовий облік на окремих 

підприємствах, установах та організаціях; поновити бронювання  

військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу; здійснити 

контроль за виконанням  призовниками і військовозобов’язаними  правил 

військового обліку; надати теоретичну та практичну допомогу особам, 

відповідальним за військовий облік.  

   Здійснено уточнення плану нормованого забезпечення населення 

продовольчими та непродовольчими товарами у 2018 році на особливий період. 

   З метою якісного та безперервного виконання завдань із забезпечення безпеки 

громадян та публічного порядку на території міста правоохоронними органами, 

керуючись міською Комплексною програмою профілактики злочинності в місті 

до 2020 року надано посильну фінансову допомогу і закуплено та безоплатно 

передано їм майно на загальну суму 295 733 грн., зокрема: 

 

Управлінню патрульної поліції     97700,00 грн. 

( комп’ютерна техніка, розхідні 

матеріали та інші  

матеріально-технічні засоби) 

 

Івано-Франківському міському  

відділу поліції                                           149080,00 грн. 

(комп’ютерна техніка та оргтехніка) 

 

Військовій частині 1241 

Західного ОТО Національної 

гвардії України        48953,40 грн. 

 ( бензин А-95) 

 

   Також безоплатно передано майно виконавчого комітету міської ради, а саме 

намет осінньо-зимовий  на 40 осіб (9,6×6,1)  для військової частини 1241 

Національної гвардії  України на суму 28500,00 грн.  

   Вживалися заходи з активізації роботи громадського формування «Штаб». З 

цією метою у 2018 році профінансовано громадське формування з охорони 

громадського порядку міста «Штаб» на загальну суму 324 445,00 грн.  



   Спільно з відділом кадрів міської ради організовано проведення перевірки 

стосовно 43 новопризначених осіб Івано-Франківської міської ради на 

виконання Закону України «Про очищення влади». 

   З метою запобігання проявам корупції  та її протидії підготовлено рішення  

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 року № 

1166, яким затверджений План заходів виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради щодо запобігання корупції на 2018 рік. 

   Відповідно до вимог плану надавалися посадовим особам виконавчого 

комітету міської ради, методичні та консультаційні допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Здійснено перевірку щодо 

своєчасного подання декларацій  посадовими особами виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради та направлені відповідні повідомлення до 

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання 

чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому порядку. Виявлено 

6 фактів неподання декларацій та 10 (десять) фактів несвоєчасного подання 

декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали ) в Івано-

Франківській міській раді.   

   У звітному році організовано та проведено 4 засідання спостережної комісії 

при виконавчому комітеті міської ради на яких погоджено подання: 

-  про умовно-дострокове звільнення                              4 осіб;   

-  заміни невідбутої частини покарання більш м’яким   1-й  особі;  

   Спільні клопотання з даного приводу направлені до суду для подальшого 

розгляду та ухвалення рішення.   

   Начальник, а також і працівники управління приймали участь в засіданнях 

міської призовної комісії, стратегічних командно – штабних навчаннях з 

територіальної оборони. За дорученням керівництва міської ради - у нарадах 

міського відділу поліції з  розгляду питань спільного виконання програм 

профілактики злочинності органом місцевого самоврядування у взаємодії з 

правоохоронними органами. 

   У 2018 році працівники управління продовжували удосконалювати свої 

професійні здібності. Зокрема, начальник відділу М.Кушнірик у листопаді 2018 

року прийняв участь у навчанні на тему «Застосування антикорупційного 

законодавства в органах місцевого самоврядування» Львівського регіонального 

інституту державного управління академії державного управління  при 

Президентові України, а старший інспектор оборонно-мобілізаційної роботи 

взяв участь у тематичному короткостроковому семінарі «Організація 

мобілізаційної роботи» при ІФОЦППК.  

   Розділ офіційного веб-сайту міста «Ні корупції!» наповнювався актуальною 

інформацією. 


