УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 28.08.2017р.

м.Яремче

№ 165-р

Про затвердження
переліку сил
цивільного захисту
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014
року №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту», від 11.03.2015 року №101 «Про затвердження типових
положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту», та на виконання розпорядження обласної
державної адміністрації від 19.08.2017 року №492:
1. Затвердити Перелік сил цивільного захисту Яремчанської міської
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту області, що додається.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського
голови від 28.08.2017 р. №165-р
ПЕРЕЛІК

сил цивільного захисту Яремчанської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту області
№
з/п

1

2

3

Найменування
підрозділу
та відомча
(територіальна)
належність
Карпатський
національний
природний парк
Управління
Держпродспоживслужби
в м. Яремчому
ДП «Ворохтянське
лісове господарство»
ДП «Делятинське лісове
господарство»
Філія «Яремчанський
РЕМ» АТ
«Прикарпаттяобленерго
Відділ містобудування,
архітектури,
будівництва та житловокомунального
господарства
міськвиконкому, міське

Склад,
чисельність
Найменування
Місце розташування та
формування
формувань
телефон
(чисельність
чергової
зміни)
I.Спеціалізовані служби цивільного захисту
Спеціалізована служба із
м. Яремче,
56
захисту
вул. Стуса,6
сільськогосподарських
(03434) 2-27-31,
тварин і рослин
(Пункт управління)

Спеціалізована служба
енергетики
Комунально-технічна
спеціалізована служба

м. Яремче
вул. Свободи,240
(03434) 2-23-88
(Пункт управління)
м. Яремче
вул. Свободи,266
(03434) 2-25-67
(Пункт управління)

62/5

56/2

Завдання, які виконує
формування, райони
(об'єкти)

Здійснення заходів по захисту
рослин, продукції
рослинництва, тваринництва

Ліквідація наслідків НС,
пов'язаних з аваріями на
мережах та об'єктах паливноенергетичного комплексу
Ліквідація наслідків НС,
пов'язаних з аваріями на
мережах та об'єктах житловокомунального господарства

3

4

5

6

комунальне
підприємство,
виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства,
комунальне
підприємство
«Благоустрій»,
Ворохтянське селищне
комунальне
підприємство
Відділ економічного
розвитку
міськвиконкому,
суб’єкти торгівлі і
харчування
Центральна міська
лікарня, санаторії
«Прикарпатський»,
«Сніжинка»,«Смерічка»,
«Гірське повітря»,
медичний
реабілітаційний центр
«Кремінці»,
комунальний заклад
«Аптека №56»
Станційно-лінійна
дільниця №6 ПАТ
«Укртелеком»,
відділення поштового
зв’язку №1 в м. Яремче
Надвірнянського ЦПЗ
№4 «Укрпошта»

Спеціалізована служба
торгівлі та харчування

м. Яремче
вул. Свободи,266
(03434) 2-30-01
(Пункт управління)

3

Медична спеціалізована
служба

м. Яремче
вул. Довбуша,5
(03434) 2-22-28
(Пункт управління)

186/5

Спеціалізована служба
зв’язку і оповіщення

м. Яремче
вул. Свободи,309
(03434) 2-22-74
(Пункт управління)

11

Здійснення заходів щодо
забезпечення населення
постраждалих районів
продуктами харчування та
товарами першої необхідності
у разі НС
Надання невідкладної
медичної допомоги в районі
проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт

Здійснення перевезення
евакуйованих та вантажів у
разі виникнення НС

7

8

9

10

11

12

13

Яремчанське відділення
поліції Надвірнянського
відділу поліції
Головного управління
НП в ІваноФранківській області
Міський відділ ДСНС
України в ІваноФранківській області,
підрозділи відомчої,
місцевої та добровільної
пожежної охорони

Спеціалізована служба
охорони громадського
порядку

Протипожежна
спеціалізована служба

4
м. Яремче
вул. Руднева,13
(03434) 2-22-28
(Пункт управління)
Яремче
вул. Свободи,219
(03434) 2-22-01
(Пункт управління)

23/7

Забезпечення громадського
порядку та охорона
матеріальних цінностей в
ході ліквідації НС

69/13

Проведення аварійнорятувальних робіт, гасіння
пожеж

II . Сили цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Карпатський
Команда гасіння лісових
м. Яремче,
64
Оперативне проведення
національний
пожеж
вул. Стуса,6
рятувальних робіт та
природний парк
(03434) 2-27-31,
ліквідація лісових пожеж
(Пункт управління)
ДП «Ворохтянське
Команда гасіння лісових
смт. Ворохта,
21
лісове господарство»
пожеж
вул, Д. Галицького, 118,
(03434) 4-13-25
(Пункт управління)
ДП «Делятинське лісове Команда гасіння лісових
смт. Делятин,
26
господарство»
пожеж
вул, 16 Липня
(03434) 3-34-36 (Пункт
управління)
Центральна міська
Бригада медиком. Яремче
12
Надання екстерної медичної
лікарня
санітарного
вул. Довбуша,5
допомоги населенню
забезпечення населення
(03434) 2-22-28,
(Пункт управління)
Міське комунальне
Аварійно-технічна група
м. Яремче,
14
Ліквідація наслідків НС,
підприємство
вул. Свободи 261
пов'язаних з аваріями на
(03434) 2-23-54
мережах та об'єктах житлово(Пункт управління)
комунального господарства

14

Філія «Яремчанський
РЕМ» АТ
«Прикарпаттяобленерго

15

Виробниче управління
Група з водопровідноводопровідноканалізаційних мереж
каналізаційного
господарства
Відділ
з
питань Розрахунково-аналітична
надзвичайних ситуацій,
група
цивільного
захисту
населення, мобілізаційної
та оборонної роботи
міськвиконкому
Відділ економічного
Пункт продовольчого
розвитку
забезпечення
міськвиконкому

16

17

Аварійно- технічна
група по електромережах

5
м. Яремче
вул.Свободи,240
(03434) 2-23-88,
(Пункт управління)
м. Яремче
вул. Довбуша, 88
(03434) 2-27-63,
(Пункт управління)
м. Яремче
вул. Свободи,266
(03434) 2-22-79
(Пункт управління)
м. Яремче
вул. Свободи,266
(03434) 2-30-09
(Пункт управління)

38

Ліквідація наслідків НС
регіонального та місцевого
рівнів на електромережах

12

Ліквідація наслідків НС на
водопровідно-каналізаційних
мережах

4

Здійснення збирання,
оброблення, передавання і
збереження аналітичної
інформації щодо ліквідації
НС

3

Організація продовольчого
забезпечення

