
ЗВІТ 

про роботу управління з надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради 

за І квартал 2019 року  

 

    Впродовж І кварталу 2019 року працівниками управління забезпечувалося 

виконання рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради, а 

також взаємодію керівництва міської ради з підрозділами поліції міста, 

військовими частинами, які дислоковані на території міської ради, міським та 

обласним військовими комісаріатами, установою виконання покарань № 12, 

Івано-Франківським міжрайонним відділом апробації, Івано-Франківською 

місцевою прокуратурою та Управлінням Служби безпеки України в області. 

Організаційна робота  

    Управлінням протягом першого кварталу підготовлено ряд проектів 

нормативно-правових актів Івано-Франківської міської ради: 2 рішення сесії 

міської ради, 10 рішень виконавчого комітету міської ради та 4 розпорядження 

міського голови, а саме: 

Рішення сесії міської ради: 

«Про шефство над військовими частинами А3892 та А1349»; 

«Про безоплатну передачу майна». 

Рішення виконавчого комітету міської ради: 

«Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про безоплатну 

передачу майна»; 

«Про план основних заходів міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту на 2019 рік»; 

«Про вилучення та списання майна міського матеріального резерву»; 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

06.07.2017 року № 451»; 



«Про затвердження плану заходів виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради щодо запобігання корупції на 2019 рік»; 

«Про заохочення мешканців міста, які виявили бажання проходити військову 

службу за контрактом в Збройних Силах України»; 

«Про організацію відбування адміністративних стягнень у вигляді суспільно 

корисних робіт»; 

«Про організацію відбування адміністративних стягнень і відбування покарань 

у виді громадських робіт»; 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

12.12.2018р. №1357»; 

«Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про шефство над 

військовими частинами А3892 та А1349». 

      Розпорядження міського голови: 

«Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

місцевого рівня»; 

«Про створення та роботу мобільної групи із профілактики і запобігання 

спалювання сухої рослинності та побутових відходів на території Івано-

Франківської міської ради»; 

«Про стан мобілізаційної готовності транспортних засобі і техніки за 2018 та 

завдання на 2019 рік»; 

«Про проведення призову громадян України чоловічої статі в м.Івано-

Франківську на строкову військову службу в 2019 році». 

       Розроблено План: 

- пропаганди заходів цивільного захисту на території м.Івано-Франківська на 

2019 рік; 

- першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру 

в м.Івано-Франківську на 2019 рік; 

- графік проведення на території м.Івано-Франківська у 2019 році спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань, протипожежних та проти аварійних тренувань 

з питань цивільного захисту; 



- заходів підготовки Івано-Франківської міської ради до пропуску льодоходу 

можливих повеней і паводків у 2019 році; 

- невідкладних заходів щодо запобігання травмуванню та загибелі людей на 

водних об’єктах міста в період літнього купального сезону 2019 року. 

Контроль за виконанням цільових програм міської ради 

    Здійснено аналіз та підготовлено управлінням звіти із мультимедійною 

презентацією на засіданні виконавчого комітету: 

- 17 січня – Про виконання Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту населення та території міста Івано-Франківськ від 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2016-2020 

роки; 

- 31 січня – Про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних 

заходів та оборонної роботи Івано-Франківської міської ради за 2018 рік. 

 

Робота з відповідальними особами за цивільний захист  

та мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, 

 організаціях міста  

    Відповідно до Плану основних заходів територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту, а також вимог рішення виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради № 208 від 28.02.2019р. «Про план 

основних заходів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту на 2019 рік» 01 березня поточного року проведено 

нараду на якій підведено підсумки роботи міської ланки цивільного захисту в 

2018 році і визначено завдання на 2019 рік. В нараді взяло участь понад 110 

відповідальних працівників від організацій міста. Також на нараді 5 особам 

вручено грамоти міського голови за активну участь в організації цивільного 

захисту міської ланки. 

    На виконання розпорядження голови ОДА від 17.12.2018року № 750 «Про 

організацію підготовки слухачів у навчально-методичному центрі області у 

2019 році» на курси направлено 44 cлухачі з числа керівників підприємств, 



установ та організацій міської ланки територіальної підсистеми цивільного 

захисту.  

    З метою покращення військового обліку у виконавчих органах міської ради, 

на підприємствах, організаціях, установах, закладах освіти керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 921 «Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та 

військовозобов’язаних», рішенням міської ради  від 14.12.2018р. № 367-22 

«Про план перевірок стану військового обліку в сільських радах, на 

підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах на 2019 рік», 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.12.2018р. № 1357 « Про 

стан військового обліку за 2018 рік та завдання на 2019 рік» спільно з Івано-

Франківським міським військовим комісаріатом здійснена наступна робота: 

- 25.01.2019р. організовано та проведено інструкторсько-методичне 

заняття з особами відповідальними за військовий облік призовників та 

військовозобов’язаних і підведено підсумки даної роботи у 2018 році ( в занятті 

взяли участь 120 осіб); 

- станом на 22.03.2019р. перевірено ведення військового обліку громадян 

України та бронювання військовозобов’язаних в Микитинецькій сільській раді 

та на 21 підприємстві, установі і організації міста.  

    Здійснювалась робота щодо заохочення мешканців міста Івано-Франківська, 

які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в ЗСУ. У І 

кварталі 2019 року відповідно до підготовлених управлінням рішень виконкому 

міської ради матеріальну допомогу в розмірі 5,0 тис. грн. отримали 9 

військовослужбовців.  

    За дорученням керівництва виконавчого комітету міської ради, звернення 

командирів військових частин розроблені Угоди про шефські зв’язки та 

співробітництво на 2019 рік між міською радою та військовими частинами  

А 1349 Повітряних Сил Збройних Сил України та  А 3892 Сухопутних військ 

Збройних Сил України.  



    Уточнено систему оповіщення працівників виконавчого комітету міської 

ради , підприємств, установ та організацій міста  про введення вищих ступенів 

готовності у зв’язку з кадровими змінами. Внесені зміни в автоматизовану 

систему «Атрис».  

    Проведено поточне уточнення мобілізаційних планів: 

 - виконавчого комітету міської ради,  

 - Департаменту освіти та науки,  

 - Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою, 

 - управління економічного та інтеграційного розвитку, 

 -ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»,  

 - КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

 - КП «Електроавтотранс».  

    На виконання вимог рішення виконавчого комітету міської ради № 435 від 

13.08.2015 року «Про визначення місця тимчасового зберігання хімічно 

небезпечних ртутних відходів на території м.Івано-Франківська» протягом 1 

кварталу 2019 року працівниками управління продовжувався прийом від 

населення ртуті, ртутних відходів, люмінесцентних ламп та пальчикових 

батарейок, які в даний час перебувають на тимчасовому зберіганні в складі. 

    Забезпечено виконання вимог наказу ДСНС України від 11.10.2014 року  

№ 578 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного 

захисту» відповідно до якого підготовлено та подано до управління з питань 

цивільного захисту обласної державної адміністрації щоквартальні звіти з ряду 

напрямків роботи Івано-Франківської міської ланки цивільного захисту. 

Правоохоронна робота та боротьба з корупцією 

    Здійснювалась робота щодо запобігання проявам корупції в Івано-

Франківській міській раді відповідно до вимог Закону України  «Про 

запобігання корупції».  

    При зверненні посадових осіб виконавчого комітету міської ради, окремих 

структурних підрозділів надавались методичні та консультаційні допомоги з 

питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. 



    З метою забезпечення належного виконання Закону України «Про очищення 

влади»  спільно з відділом кадрів міської ради було організовано та здійснено 

перевірку стосовно 2 новопризначених осіб та підготовлені довідки міському 

голові про результати  перевірки (заборони, передбачені ч.3 і ч.4 ст.1 Закону 

України «Про очищення влади» не застосовуються щодо них і вони можуть 

обіймати посади у виконавчих органах міської ради). 

Участь працівників управління в роботі комісій та нарад 

    Протягом кварталу підготовлено і проведено 5 засідань міської комісій з 

питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на яких 

розглянуто 10 питань з них 3 планових і 7 позапланових. 

    Виконувались також делеговані повноваження виконавчого комітету міської 

ради щодо роботи спостережної комісії. У звітному періоді організовано 2 

засідання спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради на яких 

розглянуті та погоджені подання про доцільність застосування ст.81 КК 

України (умовно-дострокове звільнення) щодо 3-х засуджених осіб 

(підготовлені матеріали направлені до Івано-Франківського міського суду для 

подальшого розгляду справи та ухвалення рішення).  Розглядались питання 

перевірки умов тримання засуджених та питання медичного забезпечення ДУ 

«Івано-Франківська установа виконання покарань № 12». Вівся прийом осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі для надання фахової допомоги. У І 

кварталі 2019р. на засіданні спостережної комісії розглянуто заяви 7 осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. З усіма проведено виховну роботу у 

вигляді профілактичної бесіди щодо їх поведінки в суспільстві та недопущення 

скоєння ними повторних злочинів, надано консультації з різних питань задля 

сприяння в їх соціальній адаптації. Також надавалась інформація щодо вільних 

робочих місць на комунальних підприємствах міста для подальшого їх 

працевлаштування.  

    Спільно із фахівцями Івано-Франківського міського відділу УДСНС України 

в області проведено обстеження стану захисних споруд цивільного захисту. За 

їх наслідками встановлено, що 11 споруд готові до використання за 



призначенням, 9 – обмежено готові, 19 – неготові, а по 11 – не встановлено 

балансоутримувача. 

   Також в продовж кварталу було забезпечено організацію перевірки територій 

на місцях проведення міських масових заходів з метою безпечного відпочинку 

жителів та гостей міста.  

    Працівниками управління спільно із представниками КУ «ІФ МАРС», 

інспекції з благоустрою на виконання розпорядження міського голови № 82-р 

від 13.03.2019 року проводиться інспектування території міської ради щодо 

профілактики і запобігання спалювання сухої рослинності та побутових 

відходів. 

    Впродовж звітного періоду начальник управління І.Влізло та начальник 

відділу М.Кушнірик  приймали участь у стратегічних командно – штабних 

навчаннях з територіальної оборони та АТЦ УСБУ в Івано-Франківській 

області, засіданні комісії міської ради з питань стану функціонування в місті 

незаконних заправок, засіданнях різноманітних робочих груп. 

 

Висвітлення роботи управління у ЗМІ 

    Протягом звітного періоду належну увагу було приділено висвітленню 

роботи управління в засобах масової інформації. Особливо активно працювали 

із веб-сайтом виконавчого комітету міської ради, а також у мережі «Facebook». 

Зокрема на веб-сайті виконавчого комітету міської ради розміщено 6 матеріалів 

та 12 інформаційних статей у соціальній мережі «Facebook». 

Розгляд звернень громадян, інформаційних запитів,  

робота з документами 

    Впродовж звітного періоду управлінням розглянуто та підготовлено відповіді 

на: 

 20 звернень громадян; 2 інформаційних запити, а також опрацьовано 111 

вхідних, 33 вихідних та 95 внутрішніх документи, виконувались інші 

доручення керівництва.  


