
 
Звіт  

про роботу управлінням з питань надзвичайних ситуацій,  

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів   

Івано-Франківської міської ради 

за 2020 рік 

 
Управління, як структурний підрозділ міської ради є органом управління 

Івано-Франківської місцевої ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту населення і територій Івано-Франківської області. 

Місцева ланка територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного 

захисту роботу впродовж звітного періоду здійснювала відповідно до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.02.2020р. № 51 

«Про основні заходи цивільного захисту області на 2020 рік» та Плану 

основних заходів міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного  захисту на 2020 рік, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28.02.2020р. № 208. Також у звітному періоді 

працівниками управління забезпечувалося виконання рішень сесій міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень, доручень міського голови, а також 

доручень заступників міського голови, інше.  

23 лютого 2020 року проведено нараду з відповідальними особами 

підприємств, організацій, установ та підведено підсумки роботи місцевої ланки 

цивільного захисту у 2019 році та визначено завдання на 2020 рік. 

На виконання наказу МНС України від 12.05.2011 року № 485 «Про 

табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту» 

розроблені та встановленим порядком подані звіти за формами відповідно до 

Табелю термінових та строкових донесень за 2020 рік:    

  -  5/РХЗ – основні показники щодо радіаційного та хімічного захисту; 

  - про планування спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту в м.Івано-Франківську у 2020р.; 

  - про планування командно-штабних тренувань з органами управління та 

силами цивільного захисту міської ланки м.Івано-Франківська обласної 

територіальної системи ЄДСЦЗ у 2020 році; 

  - про виконання за державним замовленням планів комплектування навчання 

керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту за 2020 рік; 

   - про проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту за 2020 рік; 

   - про стан виконання заходів з підготовки органів управління та сил 

цивільного захисту (щоквартально за півріччя та рік); 

   -  про стан навчальної та матеріально-технічної бази з цивільного захисту; 

   -  про виконання планів першочергових (невідкладних) запобіжних заходів та 

робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій 

міста Івано-Франківська; 

   -  1/1/ПЦЗ  –  доповідь про стан ЦЗ за рік; 

   -  1/3/ЦПЗ  –  основні показники ЦЗ міста; 



   -  1/СФ-1 - інформація про стан фінансування програм щодо поліпшення 

стану ЦЗ; 

   -    донесення про стан апаратури та обладнання оповіщення; 

   -    донесення про стан апаратури та технічних засобів;    

   -  інформація щодо отримання СМС повідомлень відповідальними особами 

міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту.       

Розроблено План заходів підготовки Івано-Франківської міської ради до 

пропуску льодоходу, можливих повеней і паводків у 2020 році та затверджено 

на засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ і НС 20.02.2020р. 

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 на 

постійне та обов’язкове обслуговування між обласною рятувально-водолазною 

службою. 

Також взято на облік на території міста 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. 

Як наслідок, вперше за останні роки, під час купального сезону не було 

зафіксовано загибелі людей на водних об’єктах міста.  

В поточному році значна увага приділялася профілактиці та запобіганню 

спалювання сухої рослинності в природних екосистемах. Зокрема відповідно до 

розпорядження міського голови від 08.04.2020р. № 150-р. було утворено 

мобільну групу, яка здійснювала інспекцію території Івано-Франківської ОТГ в 

період з 09 квітня до 01 травня 2020 року. За цей час здійснено 15 виїздів та 

складено 3 адміністративні протоколи, а також проведено 13 профілактичних 

бесід з громадянами. Спільно із УДСНС України в області забезпечувалися 

виїзди в населені пункти громади і через гучномовний пристрій доносилася до 

населення інформація про недопущення та небезпеку спалювання сухостою, 

побутових та рослинних відходів. 



На виконання вимог розпорядження міського голови від 19.08. 2020р. № 

309-р «Про створення та роботу мобільної групи із профілактики та запобігання 

спалювання сухої рослинності та інших побутових відходів на території Івано-

Франківської ОТГ» за період з 25.08. до 10.10.2020 року здійснено 21 виїзд 

групи територією громади та складено 34 протоколи на громадян за ст.152 

КУпАП  відповідно до п.27.4  правил благоустрою.  

Всі заходи заплановані Планом основних заходів ЦЗ м. Івано-Франківська 

на 2020 рік в основному виконані, невиконаними з об’єктивних причин 

залишаються заходи:  

• забезпечення всіх спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 

індивідуального захисту; 

 • накопичення матеріально-технічних резервів для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій окремими суб’єктами господарської діяльності міста;  

• доукомплектування аварійно-ремонтних бригад міських аварійних служб 

новою спеціальною технікою і обладнанням;  

• облаштування на потенційно небезпечних об’єктах систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій;  

• не проведено в повному обсязі паспортизацію об’єктів підвищеної небезпеки.  

Івано-Франківською місцевою ланкою територіальної системи єдиної 

державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ), управлінням НС 

міської ради, як робочим органом міської постійно діючої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснювалося 

організаційне, інформаційне та методичне забезпечення її роботи, виконання 

попереджувальних заходів та вирішення оперативних питань з ліквідації 

аварійних ситуацій, які мали місце протягом минулого року на території міста. 

Згідно плану роботи міської постійно діючої комісії з питань ТЕБ і НС, 

заплановані заходи на 2020 рік виконані, крім того були розглянуті позачергові 

питання, які потребували негайного вирішення. Всього за звітний період    

проведено 26 засідань комісії ТЕБ і НС, де розглянуто 65 питань, з них:  

10 – планових, 55 - позапланових питань.  В основному розглянуті питання 

стосувалися  заходів щодо запобігання  виникненню пожеж в житловому 

секторі на території Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 

громади; запобіганню спалювання сухої рослинності в екосистемах на території 

Івано-Франківської ОТГ; стану залізобетонного моста через р. Бистриця 

Солотвинська по вул. Галицька що в м. Івано-Франківську; про ситуацію, яка 

склалася на території Івано-Франківської ОТГ внаслідок сильних дощів 22-23 

червня 2020 року; епідемічної ситуації в місті у зв’язку поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 та 

інші. 

Головні спеціалісти управління надзвичайних ситуацій, крім покладених 

на них функціональних обов’язків відповідно до Положення про управління, 

виконують функції відповідальних чергових управління з питань надзвичайних 

ситуацій в робочі та вихідні дні. В 2020 році при координації роботи аварійних, 

рятувальних підрозділів, які причетні до забезпечення нормального 

функціонування всіх систем життєзабезпечення населення ними було 

організовано вирішення більше 40 звернень мешканців міста з питань різного 



характеру. Забезпечено організацію, координацію діяльності та взаємодію з 

службою «1580», 101, 102, 104, 1586, 1582  м. Івано-Франківська. 

Також у звітному році управління забезпечувало координацію діяльності 

КУ «ІФ МАРС». Даною установою за 2020 рік здійснено 642 виїзди, з них: 131 

– пожежегасіння, 185 – надання допомоги мешканцям, 88 – ліквідацію наслідків 

негоди, 19 разів приймали участь в охороні масових заходів, 38 – ліквідації 

посівів борщівника Сосновського, 156 – спрямовані на боротьбу з 

розповсюдженням коронавірусної хвороби та 25 – виїзди на рятування тварин. 

Також працівниками установи продезінфіковано 410 житлових будинки, 

адміністративних та виробничих приміщень, навчальних закладів, спортивних 

та культових споруд. 

На виконання Постанови КМУ від 23.10.2013 року № 819 “Про 

затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

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

цивільного захисту», розпорядження голови Івано-Франківської ОДА від 

15.11.2019р. № 589 “ Про організацію підготовки слухачів у навчально-

методичному центрі області у 2020 році» управлінням НС міської ради, з метою 

підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців з цивільного захисту міста 

Івано-Франківська була проведена робота щодо формування груп на курси в 

навчально-методичному центрі області слухачами від м.Івано-Франківська. 

Проведеними організаційними заходами в 2020 році у навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської 

області здійснено підготовку 134 особи керівних кадрів та фахівців у сфері 

цивільного захисту. Слід відмітити, що протягом року  комплектування центру 

слухачами проходило неефективно через загрози епідемічного характеру, 

зокрема COVID-19 та тимчасового припинення навчального процесу. 

З метою підвищення готовності органів управління сил та засобів ЦЗ 

Івано-Франківської міської ланки територіальної системи ЄДС ЦЗ до дій у 

надзвичайних ситуаціях та їх рівня готовності до виконання завдань в місті 

сплановано та проведено:  

 -  спеціальних об’єктових навчань                                                --  19; 

 - спеціальних об’єктових тренувань                                              --  46; 

 -  тренувань спеціалізованих служб та формувань                      --   63                                                               

На виконання розпорядження міського голови № 89-р від 06.03.2015р. 

«Про порядок створення та організацію роботи консультаційних пунктів» 

протягом року проводилась робота щодо забезпечення належного 

функціонування консультаційних пунктів. В міській раді відкрито і 

організовано роботу 11-ти консультаційних пунктів та забезпечено їх 

необхідною наочною літературою, нормативними документами. У наступному 

році планується створити такі пункти у старостинських округах Івано-

Франківської ОТГ. 

Щомісяця проводились перевірки Івано – Франківської міської системи 

централізованого оповіщення, під час яких узагальнювалася інформація про 

стан апаратури для оповіщення населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Станом  на 01.01.2021 року в місті Івано-Франківську є в наявності 9 

вуличних гучномовців, 5 094 радіоточки, 24 електросирени. Також залучалися 



для проведення оповіщення населення  технічні засоби рекламної агенції 

«Вуличне радіо». 

Міським головою особлива увага приділяється захисту населення від 

різних рівнів та ступенів небезпеки. Щорічно  міським головою видається 

розпорядження про створення на території міської ради пунктів обігріву в 

умовах різкого пониження температурного режиму. Вже на період 2020-2021 

років на базі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської 

міської ради» створені денні пункти обігріву, а на базі Будинку нічного 

перебування (вул. Млинарська) цілодобовий.  

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.» у 2020 році із міського бюджету при плані 50 

тис.грн. для поповнення матеріального резерву освоєно 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. 

Управлінням налагоджену тісну співпрацю із в.о. старост старостинських 

округів. Особливо це проявилося під час проведення робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій викликаної стихією, яка пройшла територією міської 

ради. Зокрема силами працівників управління, а також КУ «ІФ МАРС» у червні 

2020 року забезпечено перевезення населення через річку Ворона в 

с.Підпечери, організовано тимчасове їх харчування. 

За дорученням міського голови начальником управління організовано 

роботу міських служб з відновлення підвісного мостового переходу  в 

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

Впродовж  червня - липня працівники управління приймали участь в 

роботі комісії з обстеження стану підтоплених під час червневої стихії 

житлових будинків, присадибних ділянок громадян міської ОТГ. 

За наслідками проведеної роботи 17 сімей отримали із резервного фонду 

державного бюджету України матеріальну допомогу на подолання повеневої 

стихії  по 20 тис.грн. кожна сім’я. 

Також за кошти резервного фонду державного бюджету України 

відновлено водозахисну дамбу на річці Бистриця Надвірнянська в районі села 

Угорники,  а також проведено роботи першої черги у селі Микитинці. 



Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.08.2015 

року № 435 «Про визначення місця тимчасового зберігання хімічно 

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

поточного року здійснювався прийом ртуті і ртутних відходів, люмінесцентних 

ламп та пальчикових батарейок від мешканців міста. Для цього ведеться в 

управлінні відповідний журнал. За звітній період прийнято від населення 7,5 кг 

технологічної ртуті і ртутних відходів, 6000 штук люмінесцентних ламп 

денного світла та 92 кг вживаних пальчикових батарейок.  

З метою виконання вимог законів України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу»,  «Про оборону 

України» в рамках цивільно-військового співробітництва працівниками 

управління здійснювалась робота і в цьому напрямку.   

Зокрема, в рамках реалізації Довгострокової  програми фінансування 

мобілізаційних заходів та оборонної роботи Івано-Франківської міської ради у 

2020 році для створення необхідних умов роботи міської призовної комісії, 

придбання канцелярських і господарських товарів, оплату послуг з перевезення 

та поштового  з в’язку з міського бюджету профінансовано кошти в сумі 

182679,13 грн. для Івано-Франківського міського військового комісаріату 

(Івано-Франківського міського ТЦК та СП)  та  5800,00 грн. для управління з 

питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності 

правоохоронних органів  Також з резервного фонду місцевого бюджету  

використані кошти в сумі 18384,50 грн. на закупівлю засобів індивідуального 

захисту для військово-лікарської комісії.  

На виконання розпорядження міського голови від 16.03.2020р. №129-р 

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

Франківську на строкову військову службу в 2020 році» (зі змінами та 

доповненнями) Івано-Франківським міським військовим комісаріатом (Івано-

Франківським міським ТЦК та СП) спільно з органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами, органами охорони здоров’я та 

засобами масової інформації в повному обсязі виконані планові завдання з 

організації і проведення призову громадян України на строкову військову 

службу в травні-липні та жовтні-грудні 2020 року.  

З метою популяризації військової служби військовослужбовці військових 

частини, установ та закладів Івано-Франківського гарнізону впродовж 2020 

року залучались до участі у загальноміських заходах з відзначення: Дня 

народження Степана Бандери, Дня Соборності, Дня Героїв, Дня Державного 

Прапора України, Дня Незалежності України. Дані заходи широко 

інформувались у місцевих ЗМІ. 

Військовослужбовці військових частин та установ Збройних Сил України, 

Національної гвардії України  нагороджувались відзнаками міського голови «За 

честь і звитягу», подяками міського голови та грамотами виконавчого комітету 

міської ради з нагоди державних та професійних свят, а саме: Дня Національної 

гвардії України, Дня героїв, Дня Незалежності України, Дня Захисника України 

та Дня Збройних Сил України.  

  За результатами розгляду клопотань командувача Національної Гвардії 

України генерал-лейтенанта М. Балана та безпосередньо командира  військової 

частини 1241 Західного ОТО Національної Гвардії України Р. Науменка 



міською радою надано дозвіл на використання малого герба міста Івано-

Франківська військовій частині 1241 Західного ОТО Національної Гвардії 

України для розміщення у нарукавному знаку військової форми одягу.  

У зв’язку з бойовими діями на Сході України, з метою збереження 

територіальної цілісності України Івано-Франківська міська рада сприяла 

організації відбору громадян на військову службу за контрактом. У 2020 році 

Івано-Франківським міським ТЦК та СП відібрано 114 кандидатів на військову 

службу за контрактом.  На офіційному веб-сайті міста та міському 

комунальному транспорті розміщуються агітаційні матеріали про військову 

службу за контрактом та здійснюється  заохочення мешканців територіальної 

громади до проходження військової служби в лавах ЗСУ. В зв’язку з цим,  

міською радою підтримано розроблений управлінням проєкт рішення, яким 

затверджено Положення про порядок виплати одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, мешканцям Івано-Франківської міської територіальної 

громади, які призвані на військову службу за контрактом. В підсумку 

зазначимо, що у період з 01.01.2020р. – 31.12.2020р.  з місцевого  бюджету 

виплачено кошти в сумі  472 051,20 грн. для матеріального заохочення 76 

військовослужбовцям, які заключили контракт зі Збройними Силами України.  

Працівниками управління напрацьовані проєкти угод про шефські зв’язки 

та співробітництво між Івано-Франківською міською радою та 109-м окремим 

гірсько-штурмовим батальйоном (військова частина А3892) 10-ої окремої 

гірсько-штурмової бригади (військова частина А4267) Сухопутних військ 

Збройних Сил України,  114-ою бригадою тактичної авіації (військова частина 

А1349) Повітряних Сил Збройних Сил України  та військовою частиною 1241 

Західного ОТО Національної гвардії України, що схвалені міською радою та 

будуть укладені у 2021 році.  

З нагоди 4 річниці створення 109-ого гірсько-штурмового батальйону 10-

ої окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил 

України та в рамках цивільно-військового співробітництва, налагодженні 

шефських зв’язків, батальйону безоплатно передано мобільну міні 

електростанцію.  

Здійснено 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», Департаменту 

соціальної політики міської ради. Укладено нові договори на виконання 

мобілізаційних завдань, а саме договори з надання медичних послуг медичними 

закладами міста. 

Здійснено перевірку та оцінку стану мобілізаційної готовності 11  

підприємств, установ та організацій міста,  що мають мобілізаційні завдання, 

визначені розпорядження міського голови від 04.01.2020 №6-р.  

24 січня 2020 року під керівництвом заступника міського голови Руслана 

Гайди та військового комісара Івано-Франківського міського військового 

комісаріату Ігоря Сорокопуда організовано та проведено інструкторсько-

методичне заняття з посадовими особами підприємств, установ та організацій 

відповідальними за військовий облік призовників і військовозобов’язаних з 



метою покращення функціонування системи військового обліку та контролю за 

виконанням громадянами України військового обов’язку, своєчасного 

бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами i 

організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Під час заняття до 

присутніх були доведені вимоги законодавства України з питань військового 

обліку, а також надані детальні роз’яснення та практичні поради щодо порядку 

його ведення на території міста. Участь в даному заходів взяли представники 

152 підприємств, установ та організацій відповідальних за військовий облік.  

Для 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» планом перевірки, затвердженого рішенням міської 

ради, спільно з Івано-Франківським міським військовим комісаріатом  

впродовж звітного періоду здійснено перевірку,  а також надано методичну 

допомогу з питання функціонування системи військового обліку громадян 

України у 2 сільських радах та  43 підприємствах, установах, організаціях міста 

Івано-Франківська.   

На реалізацію завдань Довгострокової Програми фінансування 

мобілізаційних заходів та оборонної роботи Івано-Франківської міської ради на 

2020 рік  використано кошти в сумі 660 530,33 грн.  

Забезпечено постійний обмін інформацією щодо організації правопорядку 

між територіальними підрозділами МВС та відповідальними представниками 

Івано-Франківської міської ради, організовано та забезпечено відпрацювання 

необхідної для цього території силами вибухотехнічного та кінологічного 

підрозділів Національної поліції без обов’язкового погодження керівництвом 

ГУНП.  Вирішується питання щодо удосконалення механізмів взаємодії органів 

системи МВС з відповідними підрозділами Івано-Франківської міської ради в 

частині обміну інформацією щодо забезпечення публічної безпеки та негайного 

оповіщення зацікавлених служб про випадки тяжких, особливо тяжких 

злочинів та надзвичайних подій. 

З метою зниження рівня злочинності, посилення охорони публічного 

порядку, вжиття профілактичних заходів для забезпечення безпеки мешканців 

міста,  зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин та 

умов, що спричиняють втягнення їх у протиправну діяльність, попередження 

вчинення повторних злочинів рішенням Івано-Франківської міської ради 

схвалена Комплексна програма профілактики злочинності у місті  до  2024 

року.  

Фінансування заходів Програми здійснювалось виключно за кошти 

місцевого бюджету. Питання виділення коштів для правоохоронних органів 

міста   з метою покращення їхнього матеріально-технічного забезпечення 

заслуховувалось на депутатській комісії з питань бюджету, засіданнях сесії 

Івано-Франківської міської ради та виконавчого комітету. В результаті, 

закуплено і передано  комп’ютерну та оргтехніку  та інші матеріальні цінності 

Івано-Франківському відділу поліції, військовій частині 1241 Національної 



гвардії України та  Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області 

на загальну суму  418 536,00 грн.  

Інформація з питань спільної роботи  правоохоронних органів та міської 

влади з питань забезпечення публічного порядку та безпеки дорожнього руху 

на території міста висвітлювалось в газеті «Західний кур’єр”, ТРК «Карпати», 

ТРК «Вежа» та офіційному веб-сайті міста, також в соціальній мережі 

«Фейсбук». 

На сьогодні проводиться робота щодо можливості відкриття та 

функціонування на території громади «Центрів безпеки», які пропонується 

створити шляхом кущового розподілу території громади та організувати 

негайне реагування на будь-яку надзвичайну подію, як працівників поліції, так і 

аварійно-рятувальних підрозділів, а також медичного працівника.  

З урахуванням стану злочинності в громадських місцях та аварійності на 

вулично-дорожній мережі переглядались плани єдиної дислокації несення 

службових нарядів.  

Щоденно на охорону публічного порядку в м. Івано-Франківську на 

маршрути патрулювання  залучалося : 

від 3 до 5  працівників Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в 

області, які заступають на патрулювання   за рахунок особистого часу. 

25  військовослужбовців  військової частини 1241 Національної Гвардії 

України (у теплу пору року кількість нарядів збільшується для перекриття 

місць масового відпочинку, залучається додаткова техніка). 

10 членів громадських формувань  з охорони громадського порядку.     

10 працівників управління патрульної поліції в Івано-Франківській 

області.  

У зв’язку з введенням в дію на всій території України карантинних 

заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»» ( 

зі змінами) , значна увага  у звітному періоді  приділялась запобіганню та 

поширенню небезпечної інфекції COVID-19 на території Івано-Франківської 

ОТГ. Так у період 02-07 квітня 2020р. з 08.00 год.  до 20.00 год. за відповідним 

рішенням виконавчого комітету виставлялись блокпости в складі представників 

патрульної поліції, військовослужбовців 1241 Національної гвардії України та  

працівників медичних закладів міста  на п’ятьох напрямках в’їзду в місто 

(Тисменицька траса, мікрорайон «Пасічна», Калуський напрямок, Галицький 

напрямок та с.Крихівці) для чого було залучено  військову техніку -  

бронеавтомобілі «Краз». 

З резервного фонду Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 

громади здійснено фінансування коштів та закуплено: захисні маски, 

антисептики, рукавиці нітрилові та в подальшому передано військовим, 

рятувальним підрозділам та правоохоронним органам міста. 

На сьогодні в місті функціонує 114 камер відеоспостереження.  

В місті встановлено 142 кнопки термінового виклику поліції, які виведені 

на централізований пульт Управління поліції охорони.  



Впродовж звітного періоду в місті відбулося 507 заходів з масовим 

перебуванням громадян у яких взяло участь понад 80000 громадян. Для 

забезпечення правопорядку залучалося 2830 працівників поліції та 2100 

військовослужбовців НГУ. Заздалегідь проводилися спільні наради з питань 

безпечного перебування громадян, недопущення порушень дорожнього руху, 

терористичної загрози, тощо. Внаслідок злагодженим діям працівників Івано-

Франківського відділу поліції, військовослужбовців військової частини 1241 

Національної гвардії України, вибухотехнічної служби ГУ НП в області  грубих 

порушень публічного порядку  та надзвичайних подій не допущено.   

Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону»  на території міста Івано-

Франківська станом на 01.01.2021р. зареєстровано 7 громадських формувань з 

охорони громадського порядку, а саме: «Варта  правопорядку», «Галицька 

Карпатська Січ», «Національні дружини «Івано-Франківська», «Самозахист», 

«Муніципальна варта», «Штаб» та «Приват-Станіслав». Одне із зазначених 

формувань («Штаб») працює та функціонує за рахунок коштів, передбачених 

Комплексною програмою профілактики злочинності.  

Усі вищевказані громадські формування здійснюють діяльність у сфері 

охорони громадського порядку та безпеки та залучаються до превентивних 

заходів у відповідності до заявок Івано-Франківського ВП ГУНП. 

В лютому-березні проведено п’ять тренінгів на тему «Особливості 

подання електронних декларацій» для працівників структурних підрозділів 

виконавчого комітету і комунальних підприємств міста та  один тренінг для 

депутатів Івано-Франківської міської ради. 

Впродовж деклараційної кампанії з січня по червень минулого року 

сорока двом посадовим та службовим особами виконавчого комітету, 

депутатам Івано-Франківської міської ради, керівникам комунальних 

підприємств надано персональну практичну допомогу в заповненні декларацій. 

Крім того, надано більше трьохсот консультацій в телефонному режимі. 

В період з 1 по 10 червня проведено перевірку факту подання декларацій 

всіма посадовими та службовими особами виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради та особами, які звільнились у 2019 році. За 

результатами перевірки встановлено один факт несвоєчасного подання 

щорічної декларації, один – несвоєчасного подання декларації після звільнення, 

два факти неподання декларацій після звільнення, одне неподання декларації 

перед звільненням. До Національного агентства з питань запобігання корупції 

скеровано відповідні повідомлення. 

Впродовж звітного періоду структурним підрозділам міської ради 

надавались консультації з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та інших 

питань антикорупційного законодавства.   

 22.06.2020 р. на нараді в міського голови розглянуто питання про 

дотримання вимог антикорупційного законодавства у виконавчому комітеті. 

На офіційному сайті виконавчого комітету створено окремий розділ «Ні 

корупції», де розміщується відповідна тематична інформація. 

В Управлінні створена та працює спостережна комісія при виконавчому 

комітеті Івано-Франківської міської ради. Впродовж звітного періоду 



організовано та проведено 5 засідань спостережної комісії на яких розглянуто 

та погоджено : 

- подання про умовно-дострокове звільнення від відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі щодо 2 осіб; 

- подання щодо заміни не відбутої частини покарання більш м’яким 

покаранням щодо 2 осіб. 

Матеріали щодо розгляду подань направлено до Івано-Франківського 

міського суду для подальшого розгляду та ухвалення рішення. 

Працівниками управління у 2020 році розглядалися та підготовлено 

відповіді на 295 звернень громадян, 12 інформаційних запитів від фізичних та 8 

інформаційних  запитів від юридичних осіб відповідно до вимог законів 

України «Про звернення громадян та «Про доступ до публічної інформації», 

вхідних документів - 590, вихідних – 125, внутрішніх - 455, 4 депутатські 

звернення та 2 адвокатські запити, виконувались інші доручення керівництва.      

Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради і надалі працює над 

забезпеченням чіткого виконання покладених на нього завдань щодо 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.  

 


