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Про затвердження  плану основних заходів цивільного захисту
в Стрийській територіальній громаді на 2021 рік

Відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на 
виконання п. 2 розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 22.01.2021 
року № 36/0/5-21 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту  
Львівської області на 2021 рік” та з метою вдосконалення готовності системи цивільного 
захисту, підвищення рівня підготовки органів управління і сил цивільного захисту 
територіальної громади до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного 
часу та в особливий період:

1. Затвердити:
1.1. План основних заходів цивільного захисту в Стрийській територіальній громаді 

на 2021 рік (далі План основних заходів) згідно з додатком № 1.
1.2. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Стрийської 

територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях на 2021 навчальний рік згідно з 
додатком № 2.

2. Спеціалізованим службам цивільного захисту, керівникам підприємств, установ і 
організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування:

2.1. Розробити та затвердити відповідні плани основних заходів цивільного захисту 
об’єктів на 2021 рік і подати їх копії у відділ з питань НС та ЦЗН міської ради до 01 
березня 2021 року.

2.2. Забезпечити подання звітів щодо виконання Плану основних заходів, 
затвердженого цим розпорядженням, та власних планів основних заходів цивільного 
захисту за 2021 рік у відділ з питань НС та ЦЗН міської ради: 
        за І- ше півріччя – до 25 червня, за рік – до 24 грудня 2021 року.

2.3. Забезпечити організацію контролю за виконанням комплексу організаційних, 
інженерно-технічних та інших профілактичних робіт, передбачених Планом основних 
заходів цивільного захисту Стрийської територіальної громади на 2021 рік.

2.4. Підвищити ефективність діяльності існуючих аварійно-відновлювальних та 
інших формувань до реагування на аварії і надзвичайні ситуації природного та 
техногенного характеру.

2.5. Спланувати та забезпечити підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту згідно затверджених планів підготовки у 
навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Львівської області та Навчально-
консультаційному пункті у місті Стрий у 2021 навчальному році.
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2.6. Організувати та забезпечити навчання населення територіальної громади з 
питань цивільного захисту і діям у надзвичайних ситуаціях згідно організаційно-
методичних вказівок, затверджених цим розпорядженням (додаток 2).

3. Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної та мобілізаційної роботи:
3.1. З отриманням Плану комплектування навчально-методичного центру ЦЗ та 

БЖД Львівської області з навчання у 2021 році керівних кадрів і фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту розробити та 
затвердити план такої підготовки відповідних посадових осіб територіальної громади у 
навчально-методичного центрі ЦЗ та БЖД Львівської області і в навчально-
консультаційному пункті в місті Стрий на 2021 рік.

3.2. Після надання затверджених керівниками об’єктів планів-графіків проведення 
практичної підготовки осіб керівного складу ЦЗ у суб’єктах господарювання - розробити 
та затвердити план графік проведення навчань і тренувань з цивільного захисту на 
підприємствах, в установах та організаціях  територіальної громади на 2021 рік.

4. Визнати  таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 
27.01.2020 року № 8 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту в 
місті Стрию на 2020 рік”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Стрийський міський голова – 
керівник Стрийської місцевої ланки 
ТП ЄДС ЦЗ Львівської області                            Олег КАНІВЕЦЬ


