
 

ЗВІТ 

управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради  

про проведену роботу за ІІ квартал 2019 року  

 

Організаційна робота  

   Впродовж ІІ кварталу 2019 року колектив управління сприяв взаємодії 

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 пробації, а також з  Івано-

Франківською місцевою прокуратурою та Управлінням Служби безпеки 

України в області. 

Управлінням підготовлено проекти нормативно-правових актів Івано-

Франківської міської ради, зокрема: 

- 2 рішення сесії міської ради, 

- 4 рішення виконавчого комітету міської ради,   

- 3 розпорядження міського голови, а саме: 

 

Рішення сесії міської ради: 

 «Про безоплатну передачу майна» від 25.04.2019р. № 54-25 

 «Про шефство над військовими частинами А3892 та А 1349 від 25.04.2019р. 

№ 53-25 

 

Рішення виконавчого комітету міської ради: 

«Про спостережну комісію при виконавчому комітеті Івано-Франківської 

міської ради» від 18.04.2019р. №469; 

«Про заохочення мешканців міста, які виявили бажання проходити військову 

службу за контрактом в Збройних Силах України» ( від 23.04.2019р. №497; 

від 30.05.2019р. №616);  

«Про вилучення та списання майна міського матеріального резерву» від 

22.05.2019р. № 596; 

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

передачу майна» від 13.06.2019р. №680. 

 

 

Розпоряджень міського голови: 

«Про стан мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки за 2018 

рік та завдання на 2019 рік « від 04.04.2019р. №105-р; 

«Про проведення інвентаризації радіоактивних відходів» від 29.05.2019р.  

№ 178-р 

«Про організацію патрулювання міського озера» від 20.06.2019р. №212-р. 

 



   Також в минулому кварталі організовано і проведено 4 засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій:  

 

№ 

прото-

колу, 

дата 

К-сть 

питань 

Перелік питань винесених на  

засідання комісії 

З них: 

планови

х 

поза-

планови

х 

№ 6 

від 

18.04. 

2019 р. 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Про заходи щодо протидії пожежам у 

природних екосистемах протягом 

пожежонебезпечного періоду. 

+  

2. Про підготовку місць для масового 

відпочинку в літній купальний сезон на 

водних об’єктах міста. 

+  

3. Про стан санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення міста. 
+  

4. Про стан протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості. 

 

+  

№ 7 

від  

07.05. 

2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Про загрозу прориву водозахисної 

дамби на річці Бистриця Надвірнянська в 

районі села Угорники. 

 + 

2. Про розгляд звернення голови комісії 

з припинення ІФ ЦМКЛ Т. Масляка щодо 

пошкодження дахового накриття внаслідок 

проливних дощів в ніч з 30.04 на 01.05.2019 

року корпусу № 5 Івано-Франківської 

центральної клінічної лікарні. 

 + 

3. Про розгляд звернення директора 

Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою Івано-

Франківської міської ради М. Смушака 

щодо проведення відновлювальних робіт 

дахового накриття будинку № 6 на пл. 

Міцкевича пошкодженого пожежею, яка 

мала місце 17.04.2019 року. 

 + 

№ 8 

від 

30.05. 

2019 р. 

 

 

 

 

 

2 

1. Про здійснення заходів із запобігання 

подальшого підмивання корінного берега 

річки Бистриця Надвірнянська по                    

вул. Медична, та в мікрорайоні Опришівці 

Івано-Франківської міської ради. 

 + 

2. Про звернення Управління охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради 

щодо проведення відновлювальних робіт в 

лікувальних закладах міста Івано-

Франківська, котрі пошкоджені внаслідок 

проливних дощів впродовж травня 2019 

 + 



року.  

№ 9 

від 

12.06. 

2019 р. 

 

 

 

 

 

1 

 

1. Про розгляд звернення мешканця м. 

Івано-Франківська В. Атаманюка про 

виділення коштів для ліквідації наслідків 

пожежі, яка мала місце 12.04.2019 року за 

адресою пл. Міцкевича,6. 

 + 

Всьо- 

го 
10  4 6 

   Вживалися організаційні заходи щодо навчання керівників міської ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту у 2-му кварталі 2019 року в 

навчально-методичному центрі на обласних та міських курсах. Від м. Івано-

Франківська підготовлено 65 осіб керівного складу та фахівців, діяльність 

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту. 

   Працівники управління сприяли педагогічним колективам у проведенні 

Днів цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти та Тижня 

безпеки життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах з 15 по 20 квітня 

2019 року відповідно до Графіку. 

   Зважаючи на складні погодні умови у червні місяці управлінням 

організовано обласну водолазну службу та проведено обстеження дна 

акваторії міського озера, що на вул.Г.Мазепи, річок Бистриця Надвірнянська 

та Бистриця Солотвинська на предмет підготовки їх до літнього купального 

сезону. Відповідна робота проведена і на річці Лімниця, що в с.Вістова 

Калуського району, де проходитимуть оздоровчі табори для шкільної молоді 

нашого міста. 

   На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.06.2018 

року № 648 «Про затвердження положення про міські змагання дружин юних 

пожежних на Кубок міського голови ім. Р. Шухевича» та від 21.02.2019 року 

№ 180 «Про затвердження положення про міські змагання дружин юних 

пожежних на Кубок міського голови ім. Р. Шухевича» у квітні поточного 

року працівниками управління, КУ «МАРС» та Департаментом освіти і науки 

міської ради для учнів 8-11 класів проведено змагання дружин юних 

пожежних.  

  

Попередження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій  

 

   За дорученням міського голови та на виконання рішення міської комісії 

ТЕБ та НС від 07.05.2019р. 08 травня цього року управлінням було 

організовано роботи щодо негайного тимчасового укріплення дамби на річці 

Бистриця Надвірнянська в районі с.Угорники. З цією метою із с.Пасічна 

Надвірнянського району на р.Бистриця Надвірнянська в с.Угорники завезено 

128 тонн негабаритного каменю та 33,8 тонни піску. Також з міського 

матеріального резерву вилучено та використано для проведення 



берегоукріплювальних робіт 2 тис. штук будівельних мішків, лопати совкові, 

рукавиці робочі та інше майно. 

   До виконання робіт було залучено 20 чоловік з числа військовослужбовців 

особового складу Національної Гвардії України, 10 працівників КУ «Івано-

Франківська міська аварійно-рятувальна служба». Міські будівельні компанії 

«Вертикаль» та ПП «Будівельна компанія «Ярковиця» надали будівельну 

техніку відповідно 4 великогабаритні автомобілі і екскаватор. Роботи з 

тимчасового укріплення дамби виконано оперативно і злагоджено та усунуто 

загрозу можливого її прориву. 

   Також на численні звернення громадян до міського голови щодо 

укріплення берегової лінії р.Бистриця Надвірнянська в районі вул.Медична, 

працівниками управління протягом 12 та 13 червня 2019 року було 

організовано роботи та завезено 260 тонн негабаритного каменю, що дасть 

можливість зупинити її розмив та стабілізувати суспільно-політичну 

ситуацію в даному районі. 

   На оперативній нараді у міського голови в 11 червня 2019 року 

начальником управління подано доповідь із відповідною мультимедійною 

презентацією виконання заходів щодо підготовки та проведення літнього 

купального сезону. 

   13 червня поточного кварталу працівниками управління організовано сили  

цивільного захисту міста, якими було забезпечено збір та вилучення із русла 

річки Бистриця Солотвинська нанесених повінню дерев, корчів та пнів, 

іншого непотребу, які перешкоджали нормальному проходженню води, 

створювали затори по руслу, а також здоровому та культурному відпочинку 

мешканців міста. 

   Протягом кварталу в управлінні здійснювався прийом від населення 

нашого міста ртуті та ртутних відходів, люмінесцентних ламп і використаних 

пальчикових батарейок. 

 

Мобілізаційно-оборонна робота управління 

 

   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 працівниками управління 

перевірено стан ведення військово обліку громадян України та бронювання 

військовозобов’язаних в  Крихівецькій, Угорницькій та Микитинецькій 

сільській радах та на 34-х підприємствах, установах, організаціях міста.  

   Здійснювалась робота щодо заохочення мешканців міста Івано-

Франківська, які виявили бажання проходити військову службу за 

контрактом в ЗСУ. У ІІ кварталі 2019 року відповідно до підготовлених 



працівниками управлінн рішень виконкому міської ради виплачено 

матеріальне заохочення 15 військовослужбовцям, призваним на контрактну 

службу в ЗСУ на загальну суму 93168,00 грн. 

   Проведено перевірку та оцінку стану мобілізаційної готовності 

підприємств, установ, організацій міста, що мають мобілізаційні завдання 

відповідно до розпорядження міського голови від 18.12.2018р. №522-р., а 

саме: Центральна міська клінічна лікарня, Міська дитяча клінічна лікарня, 

Міська клінічна лікарня №1, Міський клінічний перинатальний центр. 

   Установи Збройних Сил України продовжували забезпечуватись 

матеріально-технічними засобами на виконання завдань оборони згідно 

затверджених програм.  

 

Правоохоронна робота та боротьба з корупцією 

 

   У звітному кварталі відповідно до розпорядження міського голови 

організовано патрулювання території міського озера, розташованого на вул. 

Г.Мазепи силами КП «Муніципальна варта», управління  патрульної поліції 

та військової частини 1241 Національної гвардії України.  

   З метою забезпечення належного виконання Закону України «Про 

очищення влади» спільно з відділом кадрів міської ради було організовано 

здійснення перевірки стосовно 5 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). 
  

Заходи протидії рецидивній злочинності 

 

   Виконувались також делеговані повноваження виконавчого комітету 

міської ради щодо роботи спостережної комісії. У звітному періоді 

організовано 1 засідання спостережної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради на якому розглянуті та погоджені подання про доцільність 

застосування ст.81 КК України (умовно-дострокове звільнення) від 

відбування покарання у виді виправних робіт щодо 2-х засуджених осіб 

(підготовлені матеріали направлені до Івано-Франківського міського суду 

для подальшого розгляду справи та ухвалення рішення). У ІІ кварталі 2019р. 

до спостережної комісії звернулися  12 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. 

 

Участь працівників управління у комісіях та нарадах, навчаннях  

з підвищення кваліфікації  

 

   Впродовж звітного періоду начальник управління І.Влізло, заступник 

начальника управління М.Ковбас, начальник відділу М.Кушнірик  брали 



участь у стратегічних командно –штабних навчаннях з територіальної 

оборони, засіданнях міської призовної комісії,  робочих групах, тощо.     

   У другому кварталі поточного року працівники управління продовжували 

удосконалювати свої професійні здібності. Власне, начальник відділу 

М.Кушнірик та старший інспектор В.Коломієць 28 травня 2019 року взяли 

участь у навчанні тематичного короткострокового семінару «Організація 

мобілізаційної роботи», а головний спеціаліст Х.Протас – 23 травня 2019 

року пройшла навчання на семінарі «Використання та налаштування 

електронної пошти» в обсязі 6 академічних годин в ІФОЦППК,  

 

Розгляд звернень громадян та інформаційних запитів 

 

   Управлінням розглянуто та підготовлено відповіді на 32 звернення 

громадян та 5 інформаційних запитів відповідно до вимог законів України 

«Про звернення громадян та «Про доступ до публічної інформації», а також 

вхідних документів – 128 та 24 - вихідних і внутрішніх – 81. За квартал, що 

минув розглянуто 8 депутатських звернень. Виконувались інші доручення 

керівництва міського виконавчого комітету та міської ради. 

 

Інформаційна робота управління 

   Подавалась інформація на веб-сайт міста Івано-Франківська в розділ-

мешканцям - надзвичайні ситуації та наповнювався наступною інформацією: 

- про ліквідацію загрози прориву захисної дамби на річці Бистриця 

Надвірнянська в с. Угорники;  

- борщівник Сосновського – небезпечна та отруйна рослина; 

- попередження про погіршення погодних умов; 

- про проведення обстеження днища водойм річок Бистриця 

Надвірнянська та Бистриця Солотвинська; 

- про заходи з укріплення дамб та берегоукріплень. 

   В продовж кварталу розміщувалися друковані матеріали і на сторінках 

соціальної мережі Facebook. 

   Щомісяця протягом кварталу проводились перевірки Івано – Франківської 

міської системи централізованого оповіщення «Атрис», під час яких  

узагальнювалась інформація про стан апаратури для оповіщення населення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території Івано – 

Франківської міської ради. 


