
                                                                    
                                                    Додаток   
                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 
                                                                                                       
                               Звіт про роботу управління надзвичайних ситуацій

Протягом звітного періоду управління надзвичайних ситуацій (далі - управління) 
здійснювало свою діяльність відповідно до покладених на нього завдань та згідно 
повноважень, визначених Положенням про управління.

Пріоритетними напрямками роботи управління є :
- участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту; 
- розроблення і здійснення заходів (планів) щодо підтримання готовності органів 

управління та сил міської ланки  територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за 
призначенням у мирний час та в особливий період;

- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- організація взаємодії спеціалізованих служб  цивільного захисту;
- координація   в  межах  повноважень  діяльності  територіальних  органів міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади,  підприємств, установ і організацій, що 
залучаються до виконання завдань, пов'язаних з безпекою населення та забезпеченням його 
життєдіяльності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

 - інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і 
території при   виникненні   надзвичайних   ситуацій  та ліквідації  їх   наслідків із   
застосуванням  сучасних   інформаційних технологій;

- оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту Тернопільської 
міської територіальної громади, населення про загрозу  та виникнення надзвичайної ситуації;

 - збір, аналіз, оперативне реагування на звернення населення Тернопільської міської 
територіальної громади про надзвичайні ситуації, аварії на системах життєзабезпечення, 
транспортній мережі;
         -  інформування про дії населення  в умовах надзвичайних ситуацій.
         -  створення матеріального резерву Тернопільської міської територіальної громади.

Управлінням відповідно до покладених на нього завдань розроблено та відкореговано 
План цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади з додатками.

Відкориговано План евакуації населення Тернопільської міської територіальної громади 
у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуацій техногенного характеру.

Порівняльна таблиця показників роботи управління надзвичайних ситуацій
№
п/
п

Показники За 2020 рік За період роботи 
з 01.01.2020р по 

31.10.2020р.

За період роботи 
з 01.01.2021р по 

31.10.2021р.
  

 1

Підготовлено та проведено 
засідань місцевої комісії з 
питань техногенно – 
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при 
Тернопільській міській раді
(прийняті відповідні 
рішення, виконання яких 
знаходилось під постійним 
контролем).

50 49 25



2 Забезпечено підготовку в 
навчально-методичному 
центрі цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності 
Тернопільської області  
керівного складу, на який 
покладено обов’язки з 
питань цивільного 
захисту

55 55 108

3 Забезпечено підготовку в 
навчально-методичному 
центрі цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності 
Тернопільської області  
фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією 
та здійсненням заходів з 
питань цивільного 
захисту командно-
начальницького скдаду.

141 141 379

Проведено спеціальних 
об’єктових тренувань 
якими охоплено :
Кількість тренувань: 50 50 36

4

Залучено осіб : 472 472 381
Технічна інвентаризація 
захисних споруд. 
(Інвентаризація захисних 
споруд цивільного захисту, 
які знаходяться у 
комунальній власності 
громади завершена.) 
Технічні паспорти 
виготовлені: 
сховища 40 40 40

5

протирадіаційні укриття 34 34 34
6 Підготовлено проектів 

розпоряджень міського 
голови

5 5 14

7 Підготовлено проектів 
рішення виконавчого 
комітету

1 1 1

8 Підготовлено проектів 
рішення  міської ради

2 2 2

9
Виявлено та знешкоджено 
на території Тернопільської 
міської територіальної 

29 29 16



громади 
вибухонебезпечних 
предметів

10 Надійшло письмових 
звернень  від мешканців 
ТМТГ

4 4 29

11 Надійшло усних звернень 
від громадян ТМТГ  в  
інформаційно – 
аналітичний відділ 
управління, який здійснює 
цілодобове  чергування   

6794 5205 5887

 22.02.2021 р. проведено тренування   Тернопільської міської  ланки Тернопільської 
територіальної  підсистеми ЄДС ЦЗ  щодо  виконання завдань під час пропуску льодоходу, 
повені та паводків. До тренування були залучені представники спеціалізованих служб 
цивільного захисту.

12.02.2021 р.  у навчальних закладах проведено тренування з екстреної евакуації. 
Проведено онлайн-семінар з головами комісій з питань техногенно – екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій дошкільних закладів на тему «Алгоритм дій комісій з питань 
техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та працівників ЗДО при загрозі 
виникнення та виникненні надзвичайних ситуацій».  

 12.03.2021 р. на базі державного  професійно – технічного навчального закладу 
«Тернопільське вище професійне училище  сфери послуг та туризму» для керівників 
професійно-технічних училищ та відповідальних осіб з питань цивільного захисту проведено 
показове об’єктове тренування з питань цивільного захисту. 

Згідно  „Програми захисту населення і території Тернопільської міської 
територіальної громади  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2019-2022 роки” : 

- проведено оплату  послуг експлуатаційно- технічного обслуговування апаратури 
оповіщення -102157грн. Очікуваний результат - підтримання системи оповіщення в 
робочому стані, 
- проведено оплату  послуг трансляції на зупинках громадського транспорту ТМТГ 
аудіо роликів -10000грн. Очікуваний результат - доведено до населення інформації 
цивільного захисту та екстрених повідомлень;
- проведено оплату  послуг  по знезараженню хімічних  речовин - 50000грн.  
Очікуваний результат - знезараження територій від хімічних і небезпечних речовин.
- проведено оплату  послуг за технічне обслуговування обладнання робочих місць 
«Єдиного ситуативного центру» - 10000грн. Очікуваний результат -  підтримання в робочому  
стані обладнання робочих місць «Єдиного ситуативного центру».

 Закуплено для ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» 
спектрометричний комплекс для одночасної бета- та гама- спектрометрії у складі 
спектрометр енергії бета- випромінювання СЕБ 01-70 та гамма- випромінювання СЕГ-001 
«АКП-С» 63 на суму  188750,00 грн. 

Підтримується  в готовності до використання система оповіщення цивільного захисту. 
06 жовтня 2021 р. проведено річну перевірку системи оповіщення цивільного захисту.

Навчання по підвищенню професійного рівня працівників управління проводяться 
щомісячно.



Затверджені Цілі якості управління  досягнуті. За висновком  проведеного 
внутрішнього аудиту, система управління якістю в управлінні повністю відповідає вимогам 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015.

Станом на 01.10.2021р. відповідно до штатного розпису в управлінні працює:
Назва К-сть працівників

Управління надзвичайних ситуацій 9
Начальник управління 1
Відділ планування та захисту 3
Інформаційно-аналітичний відділ 5

Оплату праці працівників наведено у таблиці:
Фонд оплати праці 2020 р.  2021 р.  10 місяців (грн.)
Нарахована заробітна  
плата  /грн/

2231041 2160978

в.т.ч  премія /грн/ 589808 343577
    

       Міський голова                                                                          Сергій НАДАЛ


