
 

ЗВІТ 

про роботу Управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних 

органів міської ради за 2021 рік 

 

        Управління, як структурний підрозділ міської ради також є органом 

управління Івано-Франківської місцевої ланки територіальної підсистеми 

Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій. Тому 

свою роботу впродовж звітного періоду здійснювали відповідно до 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 

забезпечувалося виконання рішень сесій міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень, доручень міського голови  та  його заступників, інше.  

        Впродовж поточного 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, територіальним управлінням Судової охорони, районним 

управлінням Головного управління ДСНС України в області.    

        Працівниками управління 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 16 засідань комісії з питань техногенно - екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Івано-Франківської територіальної громади на 

яких розглянуто 35 питань, з них 10 планових та 25 позапланових. 

         З метою належного захисту населення та території  міською радою 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.  В місті ефективно працює КУ «Івано-

Франківська міська аварійно-рятувальна служба». Завдяки допомозі ГУ ДСНС 

України в області цього року установою отримано пожежні автомобілі ЗІЛ-130 

та Газель, що дало можливість відкрити в с.Хриплин «Центр безпеки». 

Працівниками даного Центру обслуговуватимуться 7 населених пунктів, 

зокрема: Хриплин, Тисменичани, Черніїв, Братківці, Березівка, Камінне, 

Микитинці з населенням більше 10 тис. чоловік. 

       В листопаді 2021 року, завдяки активній співпраці з Мальтійською 

службою допомоги м. Івано-Франківська, КУ «ІФ МАРС» взяла участь в 

проєкті «Посилення потенціалу міської аварійно-рятувальної служби». За 

наслідками участі у даному проєкті установою отримано 21 комплект форми 

та взуття, а також рятувальне і пожежно-технічне обладнання на загальну суму 

1 600 000 гривень. 

          У звітному періоді управлінням забезпечувались заходи щодо запобігання 

спалювання сухої рослинності на території міської територіальної громади. 

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.  

    За час роботи мобільною группою було: 

- здійснено 11 виїздів територією Івано-Франківською ТГ; 

-  складено 54 протоколи 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. 



На веб-сайті виконавчого комітету міської ради у розділі «Мешканцям», а 

також в соціальній мережі «Facebook» опубліковано 7 статей про шкідливість 

від 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.       

         Крім того управлінням з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради спільно із 

ГУ ДСНС України в області здійснено п’ять виїздів  в села міської громади і 

через гучномовний пристрій спец автомобіля доносилась до населення 

інформація про недопущення та небезпеку випалювання 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.           

         У  2021 році  на обласних та міських курсах від м. Івано-Франківська 

підготовлено 251 особа з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

       Також на підприємствах, установах, організаціях міста Івано-Франківська 

проведено: 

- спеціальних об’єктових навчань                          – 59 (974 особи); 

- об’єктових тренувань                                             – 46 (519 осіб); 

- тренувань спеціалізованих служб та формувань – 56 (1424 особи); 

- протипожежних тренувань                                    -  57 (322 особи); 

- проти аварійних тренувань                                    -  19 (270 осіб). 

До участі у зазначених заходах залучено 3509 осіб. 

       В засобах масової інформації висвітлювався порядок дій  населення під час 

виникнення різного роду надзвичайних ситуацій. 

       Управлінням у звітному періоді вівся облік нещасних випадків 

невиробничого характеру, які мають місце на території міста: 



- транспортні                                                                               – 255; 

- падіння                                                                                       – 7711; 

- спричинені електричним струмом, випромінюванням, температурою або 

тиском                                                                                                   – 6;  

- спричинені дією диму, вогню та полум’я                               – 25;  

- випадкове отруєння та дія алкоголю                                       – 16;  

- навмисне самоушкодження                                                      – 20;  

- напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень                – 866;  

- пов’язані з дією природних факторів                                      – 16 

       Вживалися заходи щодо підготовки місць масового відпочинку громадян у 

літній період на водних об’єктах міста. Водолазами водолазно-рятувальної 

служби проведено обстеження та очищення від сторонніх предметів дно 

підводних акваторій місць відпочинку, які могли б травмувати відпочиваючих: 

- на р. Бистриця Надвірнянська по вул. Івасюка та на р. Бистриця Солотвинська 

в  м-ні Пасічна обстежено 2400 м кв. дна підводних акваторій. На берег піднято 

30 кг небезпечних предметів(скляна та пластикова тара, гілля дерев, інше); 

- на міському озері по вул.Г.Мазепи (район міського пляжу та гідротехнічна 

споруда біля спортивного клубу «Альбатрос»), обстежено 2000 м кв. дна та 

піднято на берег біля 150 кг небезпечних предметів (металева арматура, скляна 

та пластикова тара, автомобільні шини, інше). Працівниками рятувально-

водолазної маневрової групи на міському озері здійснюються постійні рейди 

моточовном з метою недопущення до купання в небезпечні заборонені місця, як 

дорослих так і дітей. 

         Протягом поточного року управлінням здійснювався прийом ртуті і 

ртутних відходів, люмінесцентних ламп та пальчикових батарейок від 

мешканців міста. За звітній період прийнято від населення 44,4 кг технологічної 

ртуті і ртутних відходів, 1940 штук люмінесцентних ламп  та понад 300 кг 

вживаних пальчикових батарейок. Окрім того на території с. Підпечери  

виявлено 3 (три) герметично закриті балони із вмістом ртуті загальною вагою 

42 кг. Відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС дану ртуть передано на 

утилізацію спеціалізованій організації. 



         На виконання протокольних доручень оперативної наради у міського 

голови  управлінням організовувалася робота і спільно із  працівниками КУ «ІФ 

МАРС», КП «Муніципальна дорожня компанія», КП «Благоустрій» протягом 

11, 23, 24 червня 2021 року  проведено очищення опор залізобетонного мосту в 

м-ні Пасічна, а також забезпечено вивіз зібраного сміття, дерев, а в липні 

здійснено очищення русла річки Бистриця Солотвинська від бетонних плит та 

гілля дерев в районі пішохідного мосту. 

         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.  

         Для запобігання переохолодження громадян в зимовий період під час 

різкого пониження температурного режиму та належної організації надання їм 

медичної допомоги видано розпорядження міського голови від 27.10.2021 року 

№ 521-р «Про створення стаціонарних та денних пунктів обігріву на території 

Івано-Франківської міської територіальної громади», згідно якого на базі 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної та 

консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» 

створено 6 (шість) денних пунктів обігріву та 1 (один) цілодобовий на базі 

Будинку нічного перебування.     

        Відповідно до рішення регіональної комісії з питань ТЕБ і НС протокол № 

23 від 08.12.2021 року на території м. Івано-Франківськ розміщено 1 (один) 

хімічно-небезпечний об’єкт – це ПП «Коопродукт», котре використовує аміак. 

Залишок аміаку є незначним і у випадку настання надзвичайної ситуації вся 

зона його дії поширюється тільки в межах підприємства. Підприємство у даний 

час припинило свою виробничу діяльність. 

         З метою належного захисту населення та територій  міською радою 12 

квітня 2021 року затверджено Комплексну цільову соціальну програму 

розвитку цивільного захисту населення та територій Івано-Франківської міської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки  на 2021 – 2025 рр. 



         На виконання згаданої програми у 2021 році з бюджету міської громади із 

запланованих 50,0 тис. грн. для поповнення матеріального резерву фактично 

профінансовано 50,0 тис.грн. На складі матеріального резерву відповідно до 

специфікації є в наявності матеріальних цінностей на більш як 80 позицій серед 

яких: мішки будівельні, костюми камуфльовані, куртки камуфльовані зимові, 

автономні міні електростанції, відра оцинковані, лопати совкові, лопати 

штикові, сокири, ломи, кувалди, молотки, тачки, драбини, обігрівачі, 

акумуляторні фонарі , фонарі типу летюча миша, тачки, військовий намет, 

бензин, окуляри захисні, щитки захисні, мотопомпа, кутова шліфувальна 

машина, рятувальні жилети, рукавиці, мотузки, чоботи резинові та інше. 

Працівниками управління 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», Довгострокової програми фінансування заходів мобілізаційної 

підготовки та оборонної роботи Івано-Франківської міської ради на 2019-2023 

роки,  в рамках цивільно-військового співробітництва впродовж року 

забезпечено координацію діяльності структур виконавчих органів міської ради.  

У  2021 року управлінням підготовлено угоди про шефські зв’язки та 

співробітництво між Івано-Франківською міською радою, зокрема: 

- 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; 

- військовою частиною 1241 Західного ОТО Національної гвардії України; 

- 73-ім Морським центром Спеціального призначення Сил спеціальних 

операцій  (військова частина А3199) Збройних Сил України. 

Працівники управління організовували роботу щодо надання допомоги у 

розв'язанні соціально-побутових потреб військовослужбовців 109-ого окремого 

гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 

Збройних Сил України за місцем постійної дислокації військової частини. З 



метою очищення та вирівнювання території, використано спецтехніку грейдер і 

подрібнювач гілок. З метою покращення матеріально-технічної бази підшефний 

батальйон забезпечено матеріальними цінностями це - пили бензинові, відбійні 

молотки, лопати, на загальну суму  49888,80 грн. 

На виконання 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 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  2021 року. Під час виконання завдань осіннього 

призову на строкову військову службу  здійснено заходи оповіщення 

призовників, які проживають на території старостинських округів міської 

громади. З метою створення належних умов роботи призовної комісії Івано-

Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки забезпечено канцтоварами  та розхідними матеріалами  на загальну 

суму 78 202,78 грн. Планове завдання з відправки молодого поповнення у 

війська для Івано-Франківського міського ТЦК та СП на травень-липень  2021 

року складало 53 чол., на жовтень-грудень – 62 чол., у війська відправлено 53 

чол.  та 62 чол. відповідно,  що становить 100% виконання планів весняного та 

осіннього призовів.   

Виконавчий комітет міської ради сприяв організації відбору на військову 

службу за контрактом у Збройні Сили України та інші військові формування.  

На офіційному вебсайті міста, фейсбук сторінці управління з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності 

правоохоронних органів, міському комунальному транспорті розміщувалися 

агітаційно-інформаційні матеріали про військову службу за контрактом.  

Відмітимо, що у період з 01.01.2021р. – 31.12.2021р.  з бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади використано кошти в сумі      565 

219,20 грн на виплату одноразової матеріальної допомоги  91 мешканцю 



громади, уклавшому контракт про проходження військової служби у Збройних 

Силах України.  

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  - організовано та 

проведено інструкторсько-методичні заняття з питань військового обліку з 

посадовими особами підприємств, установ та організацій, відповідальними за 

військовий облік призовників і військовозобов’язаних. Під час заняття до 

присутніх доводено вимоги законодавства України з питань військового обліку, 

а також надано змістовні роз’яснення щодо порядку його ведення на території 

територіальної громади. Участь в даному заходів взяли представники 

підприємств, установ та організацій відповідальних за військовий облік. 

 Працівники виконавчих органів міської ради брали участь в роботі 

міської комісії з перевірки стану військового обліку  та мобілізаційної 

готовності. Впродовж звітного періоду перевірено стан ведення військово 

обліку  призовників і військовозобов’язаних і бронювання 

військовозобов’язаних на  116-ти підприємствах, установах та організаціях 

міста.  

Відповідно до чинного законодавства організовувалася робота щодо 

ведення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних.  

Під час осіннього та весняного призовів  юнаків на строкову військову 

службу працівниками відділу здійснено заходи оповіщення призовників, 

проживаючих на території сіл громади, а також оповіщення резервістів про їх 

виклик до міського ТЦК та СП.  

               У звітному періоді здійснено 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». Внесено зміни у систему оповіщення працівників 



виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій міста про 

введення вищих ступенів готовності у зв’язку зі зміною працівників. 

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. 

Працівниками управління 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 у поточному році 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, інші 

матеріальні цінності для здійснення правоохоронної діяльності на загальну 

суму  226913,74 грн.  



Інформація з питань спільної роботи  правоохоронних органів та міської 

влади з питань забезпечення публічного порядку та безпеки дорожнього руху 

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

ТРК «Вежа» та офіційному вебсайті міста, також в соціальній мережі 

«Фейсбук». 

З нагоди відзначення професійних та державних свят ряд представників 

правоохоронних органів нагороджено грамотами виконавчого комітету міської 

ради, подяками міського голови  та відзнаками «За честь та звитягу».  

Проведеним аналізом встановлено, що на протязі звітного періоду 

вчинено 1704 злочинів у громадських місцях, з них 191 в умовах вулиці. 

Розкрито 897. (Найбільше вчинено злочинів з категорії майнових та  проти 

особи - 1628).  

Органами правопорядку вживаються заходи для покращення 

криміногенної обстановки території обслуговування, а також виявлення 

злочинів проти життя та здоров’я громадян. Так, виявлено  450 фактів реалізації 

фальсифікату. 

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 в залежності від криміногенної 

обстановки, та наявності вихідних днів : 

• від 2-х до 28-ми працівників Івано-Франківського районного управління 

поліції ГУНП в Івано-Франківській області; 

• від 35-ти до 42-х військовослужбовців  військової частини 1241 

Національної Гвардії України (у теплу пору року кількість нарядів 

збільшується для перекриття місць масового відпочинку, залучається 

додаткова техніка; 

• від 2-х до 20-ти членів громадських формувань з охорони громадського 

порядку; 



• від 10-ти до 28-ми працівників управління патрульної поліції в Івано-

Франківській області.  

На території Івано-Франківської громади встановлено 229 кнопки 

термінового виклику поліції, які виведені на централізований пульт Управління 

поліції охорони.  

Працівниками Управління патрульної поліції протягом року складено 

56579 адміністративних протоколів, з яких 779 за вчинення дрібного 

хуліганства та 949 за керування транспортом у стані сп’яніння, 2551 за 

порушення карантинних обмежень.  

          Впродовж звітного періоду в місті відбулося 611 заходів з масовим 

перебуванням громадян у яких взяло участь понад 21177 громадян. Для 

забезпечення правопорядку залучалося 13101 працівників поліції та 5674 

військовослужбовців НГУ. Заздалегідь проводилися спільні наради з питань 

безпечного перебування громадян, недопущення порушень дорожнього руху, 

терористичної загрози, тощо. 

           У 2021 році організовано та проведено 5 засідань спостережної комісії на 

засіданні якої погоджено: 

- подання ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань №12» про 

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

відбування покарання у виді позбавлення волі до 3 осіб; 

- подання районного відділу Філії ДУ «Центр пробації» в області про 

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

відбувають покарання  у  виді виправних робіт до 3 осіб; 

Комісією відмовлено в ухваленні рішення про застосування вимог ст. 81 

КК України (умовно-дострокового звільнення) від відбування покарання у виді 

позбавлення волі до 2 осіб.  

Протягом 2021 року працівникам виконавчого комітету, виконавчих 

органів, комунальних підприємств та закладів, депутатам міської ради  

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. 

У листопаді звітного року між виконавчим комітетом та ГО «Інститут 

законодавчих ідей» підписано меморандум про співпрацю щодо проведення 

громадської експертизи проектів НПА, які вносяться на розгляд виконавчого 

комітету та міської ради.  

Проводиться робота по наповненню сторінки «Ні корупції» на 

офіційному сайті МВК актуальною інформацією. 

          Управлінням розглянуто та підготовлено відповіді на 83   звернення 

громадян та 10 інформаційних запитів відповідно до вимог законів України 

«Про звернення громадян та «Про доступ до публічної інформації», з яких 7 від 

фізичних осіб та 3 – юридичних осіб, 1 депутатський запит, 4 депутатські 

звернення, вхідних документів - 500, вихідних – 153, внутрішніх – 466, 

підготовлено 53 рішення виконавчого комітету, 17 рішень міської ради, 14 

розпоряджень міського голови, виконувались інші доручення керівництва. 

            Також на веб-сайті виконавчого комітету розміщено 45 статей в розділі 

мешканцям – надзвичайні ситуації, протоколи комісії ТЕБ і НС, а також 146 

статей у соціальній мережі «Faсebook». 

      Колектив управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради і надалі 

готовий до виконання покладених на нього завдань та доручень керівництва 

виконавчого комітету міської ради. 



 

 

    


