УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 13.03.2018 р.

м.Яремче

№52-р

Про внесення змін до
розпорядження міського
голови від 10.08.2015 р. №152
«Про створення формування
цивільного захисту»
У зв’язку з кадровими змінами та змінами в складі та забезпеченні
формувань цивільного захисту, відповідно до листа управління з питань
цивільного захисту обласної державної адміністрації від 23.01.2018р. року
№31/0/06-03/134 :
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 10.08.2015 року

№152 «Про створення формування цивільного захисту», виклавши в новій
редакції склад міського формування цивільного захисту (додається).
2.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на відповідального виконавця - відділ з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та
оборонної роботи міськвиконкому.
3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 13.03. 2018р. № 52-р
Склад
міського формування цивільного захисту
№
п/п

Найменування
формувань
цивільного
захисту

1 Рятувальна група

На базі якого
суб’єкта
господарської
діяльності
створене
формування
Карпатський
національний
природний
парк

Юридична
адреса, телефон

Кількість
праців
ників

Закріплена
спецтехніка,
майно

м. Яремче,
вул. Стуса, 6
2-27-31

-рятувальна
ланка
-ланка охорони
громадського
порядку

смт. Ворохта,
вул, Д.
Галицького, 118
4-13-25

10

ЗІЛ-131,
фіскас,
респіратори

Марчук В. М.

11

ВАЗ 2121
аптечки

11

Трактор Білорус,
УАЗ
452,
Нова
«Шевроле» пожежний
інвентар, 2 мотопомпи

«Соболь»,

Ванджурак М.Д.
10

Перелік аварійновідновлюваних
заходів, що можуть
бути виконанні
силами формування

Оперативне
проведення
рятувальних робіт та
ліквідація
лісових
Урал 4320 пожеж
протигази,

Панчук М. М

Гаврилюк Б.Ю.

-ланка
пожежогасіння

-команда гасіння ДП «Ворохтянське
лісових пожеж
лісове
господарство»

ПІБ
керівника
формування

УАЗ-3909, екскаватор
«Борекс», Урал -4320,
бочки на воду,відра ,
4 мотопомпи

-команда гасіння ДП «Делятинське
лісових пожеж
лісове
господарство»

-бригада медикосанітарного
забезпечення
населення
2 Аварійнотехнічна група

3

центральна міська
лікарня

Міське
комунальне
підприємство

м. Яремче,
вул. Довбуша,5
2-22-28
м. Яремче,
вул. Свободи 261
2-22-28

Попович М.В.

Йосипчук В.В.

Холява Д.К.

АварійноАТ «Прикарпаттям. Яремче,
Григорчук Р.М.
технічна група по обленерго» філія вул. Свободи 240
електро-мережах «Яремчанський
2-23-88
РЕМ»

Група
з Виробниче
водопровідноуправління
каналізаційних
водопровідномереж
каналізаційного
господарства
5 РозрахунковоВиконавчий
аналітична група комітет
Яремчанської
міської ради
6 Пункт
Виконавчий
продовольчого
комітет
забезпечення
Яремчанської
міської ради
4

смт. Делятин,
вул, 16 Липня
3-34-36

26

12

14

34

м. Яремче
Небелюк Р.М.
вул. Довбуша,
88
2-27-63

12

м. Яремче,
вул.
Свободи, 266
2-30-09
м. Яремче,
вул.
Свободи,266
2-30-09

Савчук П.С.

4

Малецька О.Л.

3

УАЗ-3909,
екскаватор «Борекс»,
пожежний інвентар,
4-мотопомпи
УРАЛ 4220,
3-мотопомпи
Медичне обладнання

Надання екстерної
медичної допомоги
населенню

Автопідйом ник ГАЗ 5317А, ГАЗ -2705, трактор
КО 707, екскаватор ЕО
2102, бульдозер Б-100

Комунальнотехнічні
роботи
загального
призначення

ЗІЛ-131 АГП-18
ГАЗ-3307
ГАЗ 66 БКМ
МТЗ-82 ОПТ
МТЗ-82 ЕО
МТЗ-82
ЗАЗ Daewoo,
екскаватор АТЕК 999 Е,
асенаційна автомашина
ГАЗ 3307,
ЗИЛ 130 ММЗ
Компютерна
техніка,
засоби
зв’язку
та
документація

Проведення
ремонтних робіт на
ПЛ-0,4-10кВ та ТП10/0,4кВ,
відновлення
електропостачання
Відновлення
водопровідноканалізаційних
мереж

ГАЗ-2705 «Газель»

Надання аналітичної
інформації
щодо
ліквідації надзвичайних ситуацій
Організація
продовольчого
забезпечення

