
 

Інформація про виконання  

«Комплексної цільової соціальної програми розвитку  

цивільного захисту населення та території міста Івано-Франківська від 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру  

на 2016 – 2020 роки» за 2020р. 

 

З метою належного захисту населення та території міста сесією міської 

ради 28 липня 2015 року рішенням № 1808-56 затверджено Комплексну цільову 

соціальну програму розвитку цивільного захисту населення та території міста 

Івано-Франківськ від надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру на 2016 – 2020 рр. Програма складається із 4 (чотирьох) підпрограм, 

зокрема: 

 

1. Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах  

міста Івано-Франківська. 

 

Дане питання перебуває на постійному контролі виконавчого комітету 

міської ради.  На засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС 15 травня 2020 року 

затверджено «План організаційних і практичних заходів щодо запобігання 

нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах Івано-Франківської ОТГ в 

період літнього купального сезону 2020 року».  

Управлінням складено перелік водних об’єктів, які розташовані на 

території міста, а  Центром розвитку міста та рекреації укладено угоду між 

обласною рятувально-водолазною службою на постійне та обов’язкове 

обслуговування. Також взято на облік плавзасоби (катамарани – 7 шт., човни 

дерев’яні  4-місні – 11 шт., човни металеві 2-місні – 10 шт.), які готові до 

експлуатації. 

У травні 2020р. перевірено готовність позаміського закладу оздоровлення 

та відпочинку «Лімниця» в с.Вістова Калуського району до купального сезону. 

Проведена певна інформаційна робота з підготовки до купального сезону 

та організації чергування в місцях, визначених для масового відпочинку 

населення на водних об’єктах міста з сільськими головами Івано-Франківської 

міської ради: с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин, 

в.о. старост з метою запобігання і недопущення травматизму та загибелі людей, 

дотримання безпечної відстані між відпочиваючими в умовах гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

В травні залучено сили і засоби обласної водолазно-рятувальної служби 

та обстежено і очищено дно акваторії міського озера від сторонніх предметів, а 

також русла річок Бистриць Надвірнянської, Солотвинської та піднято на 

береги  понад 600 кг різного роду ріжучих предметів, арматури, автопокришок 

тощо. 

          Для покращення рівня роботи водолазно-рятувальної служби виділено 

18,0 тис.грн. із резервного фонду бюджету для придбання бензину з метою 

налагодження роботи із забезпечення безпеки на воді.  Як наслідок, вперше за 

останні роки, під час купального сезону не було зафіксовано загибелі або 

травмування людей на водних об’єктах.  



 

2. Накопичення міського матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій. 

 

  Матеріальний резерв – це заздалегідь створений запас матеріальних 

цінностей для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання 

допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 

відновлювальних робіт і заходів. 

   Аналіз надзвичайних ситуацій за останні роки свідчить про те, що 

надзвичайні ситуації природного характеру становлять понад 60 відсотків від їх 

загальної кількості і негативних наслідків для населення та інфраструктури 

міської ради вони створюють набагато більше, аніж надзвичайні ситуації 

техногенного характеру. Надзвичайні ситуації природного характеру 

вимагають надання невідкладної допомоги постраждалому населенню та 

організації його життєзабезпечення. Особливу небезпеку для населення 

становлять паводки на річках Бистриця Надвірнянська,  Бистриця Солотвинська 

та підтоплення помешкань жителів с.Вовчинці, м.Івано-Франківськ – 

вул.Ю.Целевича, вул.Микитинецька. 

   Програмою передбачено, що створення, утримання та поповнення 

матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а на 

об’єктах за рахунок власних коштів підприємств так, як це визначено 

відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 26 травня 2017 року № 348 затверджено місце 

розміщення матеріального резерву міської ланки територіальної підсистеми 

Єдиної державної системи цивільного захисту для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в 

с.Черніїв на Черніївському комплексі водоочисних споруд (складське 

приміщення КП «Івано-Франківськводоекотехпром»). 

На виконання рішення сесії міської ради № 1808-56 «Про Комплексну 

цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту населення та території 

міста Івано-Франківськ від надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру на 2016 – 2020 рр.» міським бюджетом було передбачено 

фінансування програми у 2020 році в сумі 50 тис.грн. для поповнення 

матеріального резерву, а фактично профінансовано 48,1 тис.грн. На складі 

матеріального резерву відповідно до специфікації є в наявності матеріальних 

цінностей на понад 70 позицій серед яких: костюми камуфльовані, куртки 

камуфльовані зимові, автономні міні електростанції, відра оцинковані, лопати 

совкові, лопати штикові, сокири, ломи, кувалди, молотки, обігрівачі, 

акумуляторні фонарі, тачки, драбини, військовий намет, автобензин, 

мотопомпа, кутова шліфувальна машина та інше, котре в любий час може бути 

використано для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

З метою укріплення водозахисної дамби на річці Бистриця Надвірнянська 

в районі с Угорники, за наслідками червневої повені 2020 року, працівниками 

управління в місяці липні із с.Пасічна Надвірнянського району завезено 243 

тонни негабаритного каменю, а також 257,1 тонни для укріплення берегової 

лінії річки Бистриця Надвірнянська поряд вул.Горохолинська в м.Івано-

Франківську. 



Використовуючи наявні ресурси матеріального резерву силами 

працівників управління, а також КУ «ІФ МАРС», МВ УДСНС України в 

області у червні 2020 року у зв’язку із значним підняттям рівня води, 

забезпечено перевезення населення через річку Ворона в с.Підпечери, а також 

було організовано тимчасове їх харчування. 

         За дорученням міського голови начальником управління організовувалася 

та проведена робота з відновлення підвісного мостового переходу  в 

с.Підлужжя, залізобетонних містків у селах Тисменичани та Камінне. 

         З метою якісного виконання робіт із запобігання і оперативного 

реагування на можливі надзвичайні ситуації пов’язані з рятуванням людей під 

час коронавірусної хвороби COVID-19, рішенням виконавчого комітету міської 

ради № 383 від 26.03.2020 року вилучено з міського матеріального резерву 

дизельне пальне в кількості 130 літрів на суму 2840,70 грн., а рішенням 

виконавчого комітету від 15.04.2020р. № 415 вилучено 240 л бензину на суму 

7317,60 грн. та передано КУ «ІФ МАРС». Відповідно до рішення виконавчого 

комітету від 19.08.2020р. № 892 із міського матеріального резерву вилучено та 

передано 400 л дизельного пального ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» і 200 л бензину передано КУ «ІФ МАРС». 

Рішенням сесії міської ради від 12.10.2020р. № 295-46 вилучено та передано 

майно матеріального резерву: бензопила вартістю 4777,92 грн. та 200  л 

бензину на суму 6000,98 грн., а   рішенням сесії міської ради  від 24.12.2020р. 

№ 377-3 вилучено із матеріального резерву міні електростанцію ERS вартістю 

8899,98 грн. та передано військовій частині А 3892.  

 

3. Забезпечення непрацюючого населення міста засобами захисту органів 

дихання від небезпечних хімічних речовин. 

 

   Зважаючи на те, що рішенням обласної комісії ТЕБ та НС затверджено 

перелік хімічно небезпечних об’єктів на території міста – це ПАТ «Івано-

Франківський м’ясокомбінат» та ПП «Коопродукт» під час розробки та 

прийняття програми передбачалося вжиття заходів щодо забезпечення жителів 

міста засобами індивідуального захисту, котрі проживають в прогнозованій 

зоні можливого хімічного ураження. 

   Однак в період з 27.07.2018р. по 01.08.2018 року на ПАТ «Івано-

Франківський м’ясокомбінат» проведено злив аміаку з холодильної системи та 

здійснено перевезення його на Тростянецький м’ясокомбінат Вінницької 

області. Аміачно-холодильна система підприємства розгерметизована і не 

складає хімічної небезпеки. А на ПП «Коопродукт» залишок хлору є незначним 

і прогнозована зона ураження не виходить за межі підприємства. Виходячи з 

викладеного засобів захисту, як передбачалося програмою, не закуповувалося.  

 

4. Удосконалення міської централізованої системи 

 оповіщення населення. 

 

   Управлінням постійно приділяється увага щодо забезпечення  

оповіщення керівного складу і населення міста про можливу загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій. 



   Система централізованого оповіщення м. Івано-Франківська забезпечує: 

- прийом сигналів, розпоряджень та повідомлень з питань цивільного 

захисту по обласній системі централізованого оповіщення через апаратуру  

  П-160 та відповідними телеграмами; 

-   оповіщення органів управління та сил цивільного захисту; 

- здійснення циркулярного виклику членів міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міської евакуаційної 

комісії, керівного складу структурних підрозділів виконавчого комітету та 

керівників підприємств, організацій, установ міста, які будуть задіяні в 

особливий період (воєнний час) через програмно-апаратний комплекс 

«АТРИС». Зазначений програмно-апаратний комплекс розташований у 

приміщенні служби оперативного реагування «1580»; 

- оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення 

надзвичайної ситуацій та подальше його інформування. 

   Для забезпечення роботи системи централізованого оповіщення також 

використовувалися у 2020 році: 

- телекомунікаційні мережі комбінованого центру телекомунікацій № 

172 Івано-Франківської філії ПАТ «Укртелеком», за послуги якої із міського 

бюджету оплачено кошти в сумі 75 тис.грн.; 

- телекомунікаційні мережі органів місцевого самоврядування; 

- мережі мобільного зв’язку; 

- ефірні телеканали та радіохвилі; 

- інтернет-ресурси - сайти; 

- автомобілі з гучномовцями. 

  Вживалися заходи щодо залучення до оповіщення населення мережі  

вуличного радіо. Так завдяки сприяння керівництва приватної фірми «Вуличне 

радіо» залучено 15 міських зупинок автомобільного транспорту до передачі 

повідомлень при виникненні надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

Перелік зупинок де розміщено гучномовці 

 

№ 

п/п 

Місце зупинки Адреса  

1. Універмаг «Прикарпаття» вул.Галицька, поруч буд.№57 

2. Сквер «Військових ветеранів» вул.Галицька 

3. Залізничний вокзал вул.Привокзальна 

4. ЗОШ № 18 вул.Тролейбусна 

5. Готель «Надія» вул.Незалежності 

6. Магазин «Бджілка» вул.Стуса, 17 

7. Кінотеатр «Космос» вул.Незалежності 

8. Головна пошта вул.Січових Стрільців 

9. «Княгинин» вул.Галицька 

10. Автостанція № 3 вул.Мазепи 

11. Музичне училище вул.Галицька 

12. Університет ім.В.Стефаника вул.Чорновола 

13. Автостанція № 4 вул.Юності 



14. ЗОШ № 15 вул.Незалежності 

15. Обласна клінічна лікарня вул.Федьковича 

 

Протягом минулого року проводились перевірки системи 

централізованого оповіщення членів міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та членів міської евакуаційної 

комісії за допомогою програмно-апаратного комплексу «АТРИС»  та зроблено 

висновок, що система готова до використання за призначенням.  


