УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 01.02.2017р.

м.Яремче

№21-р

Про додаткові заходи
функціонування міської ланки
обласної підсистеми єдиної
державної системи цивільного
захисту в режимі роботи підвищеної
готовності
У зв’язку з функціонуванням міської ланки обласної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту в режимі роботи підвищеної
готовності та враховуючи наказ начальника цивільного захисту області –
голови обласної держаної адміністрації від 27.01.2015 року №1 «Про
переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту в режим роботи підвищеної готовності»:
1. Затвердити склад мобільної групи для забезпечення оперативного
реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на
найважливіших об’єктах інфраструктури
Яремчанської міської ради
(додається).
2.Забезпечити функціонування оперативного штабу за участю
селищного та сільських голів, начальників управлінь та відділів
міськвиконкому, керівників міських служб цивільного захисту, установ та
організацій та забезпечити його оперативне (щоденне) функціонування та
координацію дій з реалізації заходів, спрямованих на попередження та
протидію можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю
громадян.
3.Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення, мобілізаційної та оборонної роботи міськвиконкому (П.Савчук)
-уточнити мобілізаційний план міста в частині
мобілізаційних завдань організаціями та підприємцями;

виконання

-відкорегувати План дій органів управління і сил цивільного захисту
на особливий період;
-забезпечити постійне і всебічне інформування населення про стан
безпеки, порядок дій на випадок терористичної загрози, виявлення
підозрілих предметів, наявність ліків, продуктів харчування і де їх можна
отримати при виникненні надзвичайних ситуацій.
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4. Лінійно-станційній дільниці №6 обласної філії ПАТ «Укртелеком» в
м. Яремче (Ю.Онуфрак) привести в готовність сили і засоби оповіщення
органів управління та сил цивільного захисту.
5. Яремчанському відділенню поліції Надвірнянського відділу поліції
Головного управління НП в Івано-Франківській області (А.Хомин):
-вжити
дієвих
заходів
щодо
попередження
виникнення
терористичних загроз та недопущення росту рівня злочинності;
-налагодити співпрацю з підприємствами всіх форм власності та з
метою обміну інформацією з їх камер відеоспостереження для
попередження і розкриття злочинів;
-посилити
інфраструктури;

охорону

об’єктів

життєзабезпечення

та

критичної

-забезпечити інформування населення про вжиті заходи для
забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав та свобод
громадян, реагування на звернення громадян.
6. Центральній міській лікарні (О.Соколюк) здійснити перевірку
лікарських і медичних препаратів для надання екстреної медичної допомоги
у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
7. Керівникам організацій, балансоутримувачам захисних споруд
цивільного захисту забезпечити приведення зазначених споруд у готовність
до використання за призначенням.
8. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського
голови від 02.02.2015р. №17-р «Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 17.12.2012 №261-р».
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

3

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 01.02.2017 р. №21-р
Склад мобільної групи
для забезпечення оперативного реагування на НС техногенного характеру
на найважливіших об’єктах інфраструктури Яремчанської міської ради

Мобільна група
реагування

Кількість
особового
складу,
чол.
1

4

Вид т/з
мобільний пункт
управління та
обігріву
пожежні автомобілі
пересувна
електростанція

Яремчанська МР
3

2

Приналежність
транспортних
засобів

Контактні
номера
телефонів
керівників
(підприємств,
установ)

Попереднє
місце
зосередження
при
оголошенні
збору

Транспортний засіб

інша техніка
підвищеної
прохідності та
засоби реагування
автомобіль аварійногазової служби

Марка т/з

Кількість

ЗІЛ-131

1

ДПРЧ-9

Гринюк В.Р.
(03434) 2-26-19

ДПРЧ-9

1

ДПРЧ-9

Гринюк В.Р.
(03434) 22-6-19

ДПРЧ-9

1

ДПРЧ-9

Гринюк В.Р.
(03434) 22-6-19

ДПРЧ-9

1

ДПРЧ-9

Гринюк В.Р.
(03434) 22-6-19

ДПРЧ-9

1

Яремчанська
дільниця
газового
господарства

Станіщук В.М.
(03434) 2-26-07

ДПРЧ-9

АЦ-40
(432921)63Б
Хонда MOSA
GE7000
(вивозиться
ЗІЛ-131)
ВАЗ 2121

УАЗ 3741

4

2

автомобіль
оперативнодиспетчерської
групи

УАЗ3909

1

1

асенізаційна машина

ГАЗ-307

1

екскаватор

ЮМЗ

1

1

2

санітарний
автомобіль

ПЕЖО
«Боксер»

1

3

група швидкого
реагування

ВАЗ 2107

1

Філія
«Яремчанський
РЕМ» ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»
ВУ ВКГ
м. Яремче
Міське
комунальне
підприємсто
Яремчанське
відділення
комунального
закладу «ІваноФранківський
обласнмй центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф»
Яремчанське
відділення
поліції
Надвірнянського
відділу поліції
Головного
управління НП в
ІваноФранківській
області

Горальчук Р.Р.
(03434) 2-23-88
Небелюк Р.М.
(03434) 2-27-63
Холява Д.К.
тел. (0342) 2-2354

ДПРЧ-9

ДПРЧ-9
ДПРЧ-9

Вархаловський
В.С.
тел. (0342) 2-2303

ДПРЧ-9

Хомин А.М.
тел.. (03434)
2-22-02

ДПРЧ-9

