УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 06.09.2017 р.

м.Яремче

№173-р

Про
підвищення
рівня
готовності органів управління і
сил цивільного захисту до дій в
умовах можливих надзвичайних
ситуацій
осінньо-зимового
періоду 2017-2018 років

З метою
забезпечення надійного функціонування об’єктів
господарського та житлово-комунального комплексу міста, вжиття
невідкладних заходів щодо підвищення готовності органів управління і сил
цивільного захисту до дій в умовах ймовірних надзвичайних ситуацій,
вчасного вирішення завдань, пов’язаних із захистом населення, матеріальних
цінностей та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації
від 31.08.2017р. №515 «Про підвищення готовності органів управління і сил
цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій
осінньо-зимового періоду 2017-2018 років»:
1.Затвердити план заходів з підвищення рівня готовності органів
управління і сил цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних
ситуацій осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, що додається.
2.Сільським головам та селищному голові, керівникам установ та
організацій забезпечити в повній мірі виконання комплексного плану та до
20.09.2017 року розробити відповідні плани.
3.Інформацію про виконання завдань плану заходів щодо підвищення
готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій в умовах
можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2017-2018 років
по кожному пункті подати до 15 жовтня 2017 року у відділ з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, оборонної та
мобілізаційної роботи міськвиконкому.
4.Розпорядження міського голови від 20.09.2016 року №188-р «Про
підвищення рівня готовності органів управління і сил цивільного захисту до
дій в умовах ймовірних надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду
2016-2017 років» вважати таким, що втратило чинність.
1

5.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ з
питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та
мобілізаційної роботи міськвиконкому (П.Савчук).
6.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 6.09.2017 р. № 173-р
ПЛАН
заходів з підвищення рівня готовності органів управління і сил
цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій
осінньо-зимового періоду 2017-2018 років
Основні завдання :
-координація дій органів місцевого самоврядування, підприємств,
організацій та установ щодо забезпечення сталої роботи систем
життєзабезпечення населення міської ради під час ускладнення погодних
умов осінньо-зимового періоду 2017-2018 років;
-організація заходів щодо захисту населення, господарського та
комунального комплексу від можливих надзвичайних ситуацій;
-створення умов для оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій,
мінімінізації збитків від них.
№
пп

Найменування заходів

Виконавці

Терміни
виконання

1 Проаналізувати причини виникнення
надзвичайних та аварійних ситуації, які
мали місце в минулий осінньо-зимовий
період,
розробити
і
затвердити
комплексні
плани
протидії
надзвичайним
ситуаціям
під
час
можливих несприятливих погодних
умов осінньо-зимового періоду 20162017 років

Відділ з питань НС та ЦЗН До 20.09.2017 р.
міськвиконкому, селищна
та сільські ради, ВУВКГ,
МКП, філія Яремчанський
РЕМ, Богородчанська ДЕД,
Надвірнянське УЕГГ,
СЛД- №6 ПАТ
«Укртелеком»

2 Відкоригувати плани реагування органів
управління та сил цивільного захисту
при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій на мережах життєзабезпечення.
Уточнити розрахунки сил та засобів, що
можуть бути задіяні для ліквідації
наслідків НС на системах газо-, тепло-,
водопостачання, електролініях, лініях
зв’язку, мережах водовідведення та
автодорогах

Відділ з питань НС та ЦЗН До 20.09.2017 р.
міськвиконкому, селищна
та сільські ради, ВУВКГ,
МКП, філія Яремчанський
РЕМ, Богородчанська ДЕД,
Надвірнянське УЕГГ,
СЛД- №6 ПАТ
«Укртелеком»
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№
пп

Найменування заходів

Виконавці

Терміни
виконання

3 Для роботи безпосередньо в місцях Відділ з питань НС та ЦЗН До 20.09.2017р.
виникнення надзвичайних ситуацій, міськвиконкому
збору,
опрацювання
і
передачі
інформації керівному складу поновити
роботу мобільної оперативної групи.
Відпрацювати формалізовані документи
міжвідомчих мобільних оперативних
груп
4

Уточнити регламент інформаційного Відділ з питань НС та ЦЗН До 20.09.2017р.
обміну
при загрозі чи виникненні міськвиконкому
надзвичайних ситуацій

5

Облікувати наявні справні автономні Відділ з питань НС та ЦЗН До 30.09.2017р.
джерел енергоспоживання у закладах міськвиконкому
охорони здоров’я, освіти, в організаціях,
установах, які можна використати для
резервного
енергозабезпечення
за
тимчасовими схемами

6

Забезпечити утримання у постійній Богородчанська ДЕД
готовності дорожньої та спеціальної
техніки до дій у складних погодних
умовах.
Для
безперебійного
забезпечення
роботи
снігоочисної
техніки створити резерв паливномастильних матеріалів

Впродовж
зимового
періоду

7

У випадку ускладнених погодних Богородчаська ДЕД, МКП
умовах зосереджувати на перевалах
достатню кількість снігоочисної техніки
та необхідну кількість підсипочного
матеріалу

Впродовж
зимового
періоду

8 При загрозі виникнення надзвичайних Селищна та сільські ради, При
ситуацій запроваджувати цілодобове керівники
установ
та ускладненні
чергування керівного складу, при організацій
погодних умов
ускладненні погодних умов негайно
інформувати
міськвиконком
за
телефонами: 2-22-79, 2-25-26
9

Оперативно розглядати і вирішувати Відділ з питань НС та ЦЗН При
подані у встановленому порядку міськвиконкому, фінансове необхідності
матеріали щодо надання матеріальної і управління міськвиконкому
фінансової допомоги на ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій
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№
пп

Найменування заходів

Виконавці

10 Завчасно
інформувати
органи Карпатська
управління,
об’єкти
житлово- станція
комунального господарства, енергетики,
зв’язку про різке погіршення погодних
умов

Терміни
виконання

селестокова Протягом
всього зимового
періоду

11 При
ускладненні
погодних
умов Ворохтянський
гірський При
вживати заходів щодо обмеження пошуково-рятувальний
ускладненні
доступу
транспортних
засобів, загін, Карпатський НПП
погодних умов
населення та туристів до традиційних
місць відпочинку в гірській місцевості
12 Забезпечити рух і супровід снігоочисної
та іншої спеціальної техніки до місць
утворення снігових заметів, проблемних
ділянок доріг. Здійснювати оперативне
обмеження
руху
транспорту,
де
створюється
загрозлива ситуація.
Організувати цілодобове чергування на
гірських перевалах

Яремчанське
відділення При виникненні
поліції
Надвірнянського надзвичайних
відділу поліції Головного ситуацій
управління НП в ІваноФранківській області

13 Передбачити
місця,
необхідні
матеріальні ресурси, інші засоби для
розміщення і забезпечення нормальних
умов тимчасового перебування на період
можливих сильних морозів одиноких
людей поважного віку, одиноких хворих
людей, осіб без визначеного місця
проживання

Селищна та сільські ради,
управління праці та
соціального захисту
населення міськвиконкому,
центральна міська лікарня,
МВ У ДСНС, Яремчанське
відділення поліції
Надвірнянського відділу
поліції Головного
управління НП в ІваноФранківській області

При
встановленні
наднизьких
температурних
режимів

14 Організувати роз’яснювальну роботу МВ У ДСНС, відділ з Постійно
серед населення щодо дотримання питань
НС
та
ЦЗН
правил безпеки, правильності дій при міськвиконкому
загрозі
виникнення
надзвичайних
ситуацій осінньо-зимового періоду. У
випадку
виникнення
надзвичайної
ситуації
доводити
до
населення
достовірну інформацію про її наслідки
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