
 

ЗВІТ 

про роботу управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних 

органів міської ради за 1–ше півріччя 2021 року 

 

Управління, як структурний підрозділ міської ради також 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 29.01.2021р. № 17 «Про основні заходи цивільного захисту 

області на 2021 рік» та Плану основних заходів міської ланки територіальної 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного  захисту на 2021 рік, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 11,03.2021р.№ 

366. Також у звітному періоді працівниками управління забезпечувалося 

виконання рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень, 

доручень міського голови  та  його заступників, інше.  

Також впродовж першого півріччя 2021 року  працівники управління 

сприяли налагодженню взаємодії керівництва міської ради з підрозділами 

поліції міста, військовими частинами, які дислоковані на території міської ради, 

міським та обласним військовими комісаріатами, ДУ «Івано-Франківська 

установа виконання покарань (№ 12)», Івано-Франківським міжрайонним 

відділом пробації, а також з  Івано-Франківською місцевою прокуратурою та 

Управлінням Служби безпеки України в області. 

В першому півріччі 2021 року управлінням значний обсяг роботи 

довелося виконувати в умовах інфекційної хвороби COVID-19. Окрім того  17 

червня цього року мала місце надзвичайна ситуація природного характеру 1 

факт, 8 окремих випадків отруєння людей невстановленою речовиною. 

Виходячи із ситуацій, які складалися протягом звітного періоду управлінням 

організовувалися та забезпечено проведення 10 засідань міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 

22 питання, з них 7 планових та 15 позапланових. 

Вживалися заходи щодо забезпечення безаварійної роботи гідроспоруд, 

систем та мереж водопровідно-каналізаційного господарства, недопущення 

порушень питного водопостачання населення міста та водовідведення. На 

постійному контролі керівництва виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради перебувають питання взаємодії і взаємоінформування 

підприємств, установ та організацій міста про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій . 

Щомісяця здійснювалися перевірки Івано – Франківської міської 

системи централізованого оповіщення, під час яких було узагальнено 

інформацію про стан апаратури для оповіщення населення, про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій на території Івано – Франківської міської 

ради. Забезпечено оновлення списків в автоматизованій системі оповіщення з 

цивільного захисту «АТРИС». Для оповіщення населення підключені: 



-  11 електросирен; 

-  5094 радіоточки проводового мовлення. 

До даної роботи залучаються можливості приватної мережі «Вуличне 

радіо» гучномовні пристрої якої розміщено на 15 зупинках громадського 

автотранспорту. Розроблено договори про надання послуг щодо радіо та 

ефірного мовлення для оповіщення, а також  сформовано тексти інформування 

населення на різні випадки надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру. Разом з тим у першому півріччі через відсутність фінансового 

ресурсу нічого не зроблено для налагодження роботи міської автоматизованої 

системи централізованого оповіщення (МАСЦО).  Заступником міського 

голови Р. Гайдою, 23.06.2021р. проведено нараду щодо прийняття на баланс 

безгосподарного майна апаратури оповіщення П-160 та П-164, розміщеної на 

виробничих площах ПАТ «Укртелеком».  

У звітному періоді управлінням вжито заходів з утримання матеріальних 

резервів. В поточному році їхнє поповнення здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, а на об’єктах за рахунок власних коштів підприємств так, як 

це визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 

775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». З 

врахуванням вимог Кабінету Міністрів України рішенням виконавчого 

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

розміщення та зберігання 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»). 

З метою належного захисту населення та території в міській раді 12 

квітня 2021 року затверджено Комплексну цільову соціальну програму  

цивільного захисту населення і території Івано-Франківської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки  на 2021 – 2025 роки. Дана програма складається із 3-ьох 

підпрограм в тому числі і підпрограма поповнення матеріального резерву. 

Завдяки виконанню програм вдалося сформувати належний резерв 

матеріальних цінностей. На складі матеріального резерву є в наявності 

матеріальних цінностей на понад 70 позицій серед яких: мішки будівельні, 

костюми камуфльовані, куртки камуфльовані зимові, автономна міні 

електростанція, відра оцинковані, лопати совкові, лопати штикові, сокири, 

ломи, кувалди, молотки, обігрівачі, акумуляторні фонарі , фонарі типу летюча 

миша, тачки, драбини, військовий намет, бензин, окуляри захисні, щитки 

захисні, мотопомпа, кутова шліфувальна машина та інше, які використовуються 

під час виникнення або організації робіт щодо недопущення виникнення 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Проводиться робота з протипожежного забезпечення заходів цивільного 

захисту. Звісно, що основні обов’язки  покладено на протипожежну службу 

цивільного захисту міста, яка створена на базі районного управління Головного 

управління ДСНС України в області. Заходи службою сплановані, погоджені з 



виконавчим комітетом міської ради і виконуються. Також в місті ефективно 

працює КУ «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба». 

У звітному періоді управлінням забезпечувався контроль за 

дотриманням правил пожежної безпеки, зокрема за спалюванням сухої 

рослинності. Відповідно до розпорядження міського голови від 

13.03.2021р.  № 114-р «Про створення та роботу мобільної групи із 

профілактики та запобігання спалювання сухої рослинності та інших побутових 

відходів на території Івано-Франківської міської територіальної громади» 

утворено мобільну групу, яка здійснювала інспекцію території Івано-

Франківської міської ТГ з метою профілактики і запобігання спалювання сухої 

рослинності, порушення інших протипожежних норм в екосистемах та об’єктах 

благоустрою. З цього приводу 16.03.2021 року проведено нараду щодо 

запобігання спалювання та заходи недопущення пожеж в природних 

екосистемах з радниками міського голови сіл територіальної громади у 

заступника міського голови В. Федоріва та 12.04.2021 року в заступника 

міського голови Р. Гайди на яких поставлено конкретні завдання, як членам 

робочої групи так і радникам міського голови в питаннях попередження 

випадків спалювання рослинності в природних екосистемах.  

За час роботи мобільною группою було: 

- здійснено 7 виїздів територією Івано-Франківською ТГ; 

-  складено 16 протоколів по статті 152 КУпАП п 27.4 щодо порушення 

правил благоустрою; 

- проведено роз’яснювальну роботу з громадянами населених пунктів про 

шкоду спалювання залишків сухої рослинності та небезпеку від пожеж в 

екосистемах. 

Забезпечено інформування населення про заборону спалювання сухої 

рослинності на веб-сайті виконавчого комітету міської ради у розділі 

«Мешканцям», а також викладено і в соціальній мережі «Facebook», а саме 

підготовлено 5 статтей про шкідливість наслідків випалювання трави та 

залишків сільгосппродукції в природних екосистемах. 

Спільно із Департаментом освіти та науки міської ради з 12 по 16 квітня 

поточного року в рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

проведено  уроки з охорони довкілля та небезпеки від спалювання сухої 

рослинності і легкозаймистих предметів.  

З цього приводу керівництвом міської ради приділяється увага 

протипожежним службам в частині надання їм фінансової допомоги. 

Зокрема, 31.03.2021 року працівниками управління організовано 

проведення  засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій  на якому заслухано питання про виділення коштів з 

резервного фонду міського бюджету для придбання пально-мастильних 

матеріалів рятувальним підрозділам в пожежонебезпечний період: для КУ 

«Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» в сумі - 40 тис.грн., 

ДПРЧ-1 в сумі – 40 тис. грн.,  та АРЗ СП УДСНС України в області в сумі - 40 

тис. грн. 

Крім того управлінням з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради спільно із 

ГУ ДСНС України в області здійснювались виїзди  в села міської громади і 



через гучномовний пристрій доносилась до населення інформація про 

недопущення та небезпеку спалювання сухої рослинності. 

Значна увага у звітному періоді приділялася питанням навчання кадрів 

підприємств, установ та організацій, які відповідають за цивільний захист, а 

також захисту непрацюючого населення громади.  

Для цього розроблено та затверджено заступником міського голови, 

першим заступником голови  комісії з питань ТЕБ і НС міської територіальної 

громади: 

- план пропаганди заходів цивільного захисту на території міста Івано-

Франківська на 2021 рік; 

- план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого 

характеру в м. Івано-Франківську на 2021 рік; 

- план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях міста Івано-

Франківська у 2021 році. 

Також підготовлено та 21.04.2021 року затверджено на засіданні комісії 

ТЕБ і НС План організаційних і практичних заходів щодо запобігання 

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

ТГ в період літнього купального сезону 2021 року. 

У І півріччі 2021 року на обласних та міських курсах від м. Івано-

Франківська підготовлено 196 осіб керівного складу та фахівців, діяльність 

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

захисту. 

Також відповідно до плану-графіку проведення практичної підготовки 

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

здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, 

організаціях міста Івано-Франківська проведено: 

- спеціальних об’єктових навчань – 27; 

- об’єктових тренувань – 17; 

- тренувань спеціалізованих служб та формувань – 25. 

В координації із курсами цивільного захисту у червні 2021 року 

проведено практичне навчання та опрацьовано порядок дій міської інженерної 

спеціалізованої служби цивільного захисту  в умовах можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Керуючись вимогами Плану пропаганди заходів цивільного захисту 

затвердженого на поточний рік в засобах масової інформації висвітлювався 

порядок дій  населення під час виникнення різного роду надзвичайних 

ситуацій, зокрема: 

- при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій характерних для 

зимового періоду; 

-  безпечного поводження під час наднизьких температур; 

-  під час пропуск льодоходу, повені та паводків; 

- при інфекційних захворюваннях, отруєннях; 

- при виникненні пожеж в побуті; 

- про недопущення пожеж в пожежонебезпечний період; 

- про небезпеку борщівника Сосновського; 



- про відкриття пунктів обігріву; 

- про шкідливість та утилізацію ртутних відходів та інше. 

Працівниками управління у звітному періоді вівся облік нещасних 

випадків невиробничого характеру, які мають місце на території міста: 

- транспортні – 72; 

- падіння – 2404; 

- спричинені електричним струмом, випромінюванням, температурою 

або тиском – 2;  

- спричинені дією диму, вогню та полум’я – 7;  

- випадкове отруєння та дія алкоголю – 5;  

- навмисне самоушкодження – 7;  

- напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – 189;  

- пов’язані з дією природних факторів – 54 

Також 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 управлінням здійснювався прийом ртуті і ртутних відходів, 

люмінесцентних ламп та пальчикових батарейок від мешканців міста. За звітній 

період прийнято від населення 7 кг технологічної ртуті і ртутних відходів, 1000 

штук люмінесцентних ламп  та понад 80 кг вживаних пальчикових батарейок. 

На території с. Підпечери  виявлено 3 (три) герметично закриті балони із 

вмістом ртуті загальною вагою 45 кг. Відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС 

дану ртуть передано на зберігання спеціалізованій організації для подальшого її 

утилізації. 

На виконання протокольних доручень оперативної наради у міського 

голови працівниками управління організовувалася робота із залученням 

працівників КУ «ІФ МАРС», КП «Муніципальна дорожня компанія», КП 

«Благоустрій» і протягом 11, 23, 24 червня 2021 року та проведено очищення 

опор залізобетонного мосту в м-ні Пасічна, а також забезпечено вивіз зібраного 

сміття, дерев. 

Аналогічна робота проводилася  в с.Підпечери на р.Ворона в місці 

створення найбільшого затору. Для забезпечення належного  пропуску води 

демонтовано аварійну кладку, розчищено русло річки від сміття, дерев та інших 

сторонніх предметів. 

З метою виконання вимог законів України «Про місцеве самоврядування 

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

України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в рамках цивільно-

військового співробітництва працівники управління працювали над 

забезпеченням координації діяльності міської ради та правоохоронних органів і 

військовими частинами Збройних Сил України. 

Зокрема, на виконання вимог розпорядження міського голови від 

12.03.2021р. №115-р «Про проведення призову громадян України чоловічої 

статі в м. Івано-Франківську на строкову військову службу в 2021 році» Івано-

Франківським міським ТЦК та СП спільно з виконавчими  органами міської 

ради, правоохоронними органами, органами охорони здоров’я в повному обсязі 

виконані планові завдання з організації і проведення призову громадян України 

на строкову військову службу в травні-липні 2021 року. Планове завдання з 



відправки молодого поповнення у війська для Івано-Франківського міського 

ТЦК та СП на травень-липень  2021 року складає 53 чол. У війська відправлено 

53 чол., що становить 100% виконання плану. З метою зміцнення 

обороноздатності держави виконавчим комітетом міської ради надавалась 

матеріально-технічна допомога підшефним військовим частинам. Зокрема, 109-

ий окремий гірсько-штурмовий батальйон (військова частина А 3892) 

Сухопутних військ Збройних Сил України отримав на безоплатній основі 

матеріально-технічні засоби - пили бензинові, відбійний молоток, лопати, 

мішки, на загальну суму 64,38 тис. грн (в тому числі майно з матеріального 

резерву). Військова частина 1241 Національної гвардії України отримала майно 

на загальну суму 49,0 тис. грн.  

Також Івано-Франківська міська рада сприяла організації відбору 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. Зазначимо, що з 

01.01.2021р. із місцевого  бюджету використано кошти в сумі  211180,80 грн. на 

виплату матеріального заохочення 34 мешканцям громади, які заключили 

контракт із Збройними Силами України.  

З метою популяризації військової служби військовослужбовці 

військових частин, установ та закладів Івано-Франківського гарнізону 

впродовж 2021 року залучались до участі у загальноміських заходах з 

відзначення: Дня народження Степана Бандери, Дня Соборності, Дня Героїв та 

ін.  

Управлінням спільно із працівниками міського центру ТЦК та СП 29 

січня 2021 року організовано і проведено інструкторсько-методичне заняття з 

посадовими особами підприємств, установ та організацій відповідальними за 

військовий облік призовників і військовозобов’язаних під керівництвом 

заступника міського голови Руслана Гайди 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.  

Працівники управління протягом першого півріччя 14-ть разів 

виїзджали у села міської територіальної громади: Вовчинець, Драгомирчани, 

Камінне, Крихівці, Микитинці, Підлужжя, Підпечери, Радча, Угорники, Узин, 

Тисменичани, Черніїв, Чукалівка, Хриплин  де з радниками міського голови 

обговорювали та вирішували питання здійснення спільних заходів у сфері 

цивільного захисту, оборонно - мобілізаційної і правоохоронної роботи.  

В березні  проведено поточне уточнення мобілізаційних планів: 

виконавчого комітету міської ради, Департаменту освіти та науки, 

Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради, 

Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження, ДМП 

«Івано-Франківськтеплокомуненерго», КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

та КП «Електроавтотранс», розроблено новий план охорони важливих об’єктів 

які розміщені на території Івано-Франківської міської ради в особливий період. 



У першому півріччі працівниками управління перевірено та оцінено стан 

мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій міста, що мають 

мобілізаційні завдання відповідно до розпорядження міського голови, від 

26.01.2021 року №31-р (всього - 18). Складено акти перевірок та доведено їх до 

перевірених установ; 

27 січня 2021 року проведено заняття спільно із працівниками  міського 

військового комісаріату з відповідальними особами за військовий облік 

військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, установах та 

організаціях міста (участь прийняло  135 підприємств, установ та організації 

міста) де також було підведено підсумки стану військового обліку за 2020 рік. 

З початку року перевірено 65 підприємств, установ та організацій міста з 

питань військового обліку. 

Надруковані нові журнали з питань обліку та посвідчення для 

бронювання військовозобов’язаних. Проводиться їх видача підприємствам, 

установам, яким розпорядженнями міського голови визначені мобілізаційні 

завдання. 

Уточнений та перероблений мобілізаційний план міської ради. 

Певна увага приділялася питанням координації спільної діяльності із 

правоохоронними органами. Як наслідок можна відмітити, що загалом 

криміногенна обстановка в м.Івано-Франківську впродовж 6 місяців 2021 року 

перебувала під контролем.  

Щоденно на охорону громадського порядку в місті  залучається у 

середньому 65 працівників, з них 10-Івано-Франківський РУП ГУНП, 35 – 

військовослужбовці НГУ, 10 – члени громадських формувань з охорони 

громадського порядку та 20 – Управління патрульної поліції в області. 

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

заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої 

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

значна увага  правоохоронних органів міста та органу місцевого 

самоврядування у звітному періоді  приділялась запобіганню та поширенню 

небезпечної інфекції на території Івано-Франківської ТГ. Проведено  перевірки 

2450 підприємств, установ та організацій щодо дотримання обмежень, 

встановлених Івано-Франківською міською радою та за виявленими 

порушеннями складено 55 протоколів за ст.44-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.  

За участі керівництва управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності  правоохоронних органів міської 

ради, правоохоронних органів  проводились прес-конференції для місцевих 

телеканалів щодо роботи з протидії правопорушенням у місті. Щовівторка на 

апаратній нараді у міського голови заслуховувалась інформація управління 

патрульної поліції, Івано-Франківського відділу поліції, а також КП 

«Муніципальна інспекція Добродій» щодо діяльності з протидії 

правопорушенням та злочинам за тиждень. Інформація висвітлювалась на 

офіційному сайті міста та інших інтернет ресурсах. 

Окрім того працівниками управління забезпечувалась координація 

діяльності правоохоронних органів щодо безпечного проведення масових 

заходів у місті.  Впродовж І півріччя 2021 року  відбулось  369 масових заходів 



в яких взяли участь 26870 громадян, а до забезпечення правопорядку 

залучалось 1538 працівників поліції і 1340 військовослужбовців НГУ. Під час 

проведення заходів з масовим перебуванням громадян завдяки злагодженим 

діям працівників Івано-Франківського відділу поліції, військовослужбовців 

військової частини 1241 Національної гвардії України, працівників КП 

«Муніципальна інспекція Добродій», вибухотехнічної служби ГУ НП в області  

порушень публічного порядку  та надзвичайних подій не допущено. 

Впродовж першого півріччя 2021 року працівникам виконавчого 

комітету, виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів, депутатам 

міської ради постійно надавались консультації з питань електронного 

декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, подання 

повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та інших питань 

антикорупційного та суміжного законодавства. 

Проведено сім тренінгів на тему особливостей заповнення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування у яких взяло участь близько 200 осіб. 

Здійснено перевірку факту подання декларацій працівниками 

виконавчого комітету. За результатами перевірки до Національного агентства з 

питань запобігання корупції скеровано відповідні повідомлення. 

Розроблено та затверджено виконавчим комітетом Положення про 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та План 

заходів з питань запобігання корупції на 2021 рік. 

Проводиться робота по наповненню сторінки «Ні корупції» на 

офіційному сайті МВК актуальною інформацією. 

Здійснювалась поточна діяльність з надання звітності та інформування 

НАЗК, облдержадміністрації про виконання заходів уповноваженими особами, 

передбачених законодавством і антикорупційними програмами, розгляд 

звернень громадян, депутатських запитів тощо.  

Відповідальними працівниками управління організовано та проведено 2 

засідання спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради на яких 

розглянуті питання   умовно-дострокового звільнення від відбування покарання 

у виді позбавлення волі,  виправних робіт  щодо 3 осіб, а також питання 

вдосконалення соціальної роботи із особами, звільненими з місць позбавлення 

волі. 

Впродовж звітного періоду працівники управління брали участь у роботі 

міської призовної комісії, міської комісії з перевірки стану військового обліку 

на території міста, спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради, 

комісії з поновлення прав реабілітованих, комісії з виявлення небезпечних 

безхазяйних відходів, комісії із видачі дозволу на встановлення індивідуального 

опалення громадянам міста та інших.  

За звітний період працівниками управління розглянуто 233 вхідних, 240 

внутрішніх документи, 33 звернення в тому числі 3 з Інтернет приймальні, 5 

інформаційних і 5 депутатських запитів та підготовлено  82 вихідних 

документи, виконувались інші доручення керівництва міської ради. 

Підготовлені та надані відповіді в термін, згідно чинного законодавства. 



Також на веб-сайті міста Івано-Франківська розміщено 27 статей в 

розділах мешканцям – надзвичайні ситуації, протоколи комісії ТЕБ і НС, 

іншого характеру. 
Працівники управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради і надалі 

працюватимуть над забезпеченням чіткого виконання покладених завдань 

відповідно до вимог Положення про управління затвердженого міською радою.   

 


