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Звіт про роботу відділу цивільного  

захисту населення  за 2019 рік 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих 

органів Ужгородської  міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу 

цивільного захисту населення  за 2019 рік, виконком міської ради   ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу відділу цивільного захисту населення за 2019 рік взяти 

до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

   

Міський голова                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З В І Т  

про роботу відділу цивільного захисту населення за 2019 рік. 

 

        Протягом звітного періоду відділом цивільного захисту населення 

проведено 10 засідань  міської комісії з питань ТЕБ та НС, рішеннями яких 

виконано ряд завдань з питань цивільного захисту населення. Підготовлено 6 

доручень та 5 розпоряджень міського голови. Надано 14 відповідей на запити 

на публічну інформацію, 3 відповіді на звернення юридичних та фізичних осіб. 

Здійснено коригування плану евакуації міста Ужгород, плану цивільного 

захисту на особливий період. Направлено на навчання посадових осіб у 

навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Закарпатської області відповідно 

поданих заявок. 

        Надано методичну допомогу представникам підприємств, установ та 

організацій з   питань   цивільного   захисту.   Проведено   перевірку   системи   

оповіщення у м. Ужгород. 

        З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення населення міста з 

питань попередження і ліквідації наслідків надзвичайних подій або ситуацій 

природного та техногенного характеру організовано підписання договору про 

співпрацю між виконавчим комітетом Ужгородської міської ради та філією 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» «Закарпатська регіональна дирекція». Налагоджено взаємодію з  ПАТ 

«ВФ Україна» ТМ Vodafone з питань залучення можливостей мобільного 

оператора для  організації у місті Ужгород оповіщення населення через смс-

повідомлення про можливу загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. 

На   виконання   розпорядження   Кабінету Міністрів України 11.07.2018  

№ 488-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій” затверджено Положення 

про місцеву систему централізованого оповіщення міста Ужгород. 

На базі  Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 проведено 

показове практичне об’єктове протипожежне тренування із залученням 

спеціалізованих служб місцевого рівня цивільного захисту міста Ужгород. 

Всього у 2019 році проведено 45 відповідних навчальних заходів з підготовки 

органів управління та сил цивільного захисту міста Ужгород. 

        З метою виконання заходів для вирішення найгостріших проблемних 

питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що 

існують в місті Ужгород підготовлено Програму розвитку та удосконалення 

цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки. 

        Забезпечено проведення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки у місті Ужгород на об’єктах, які належать до сфери управління 

Ужгородської міської ради.   

 

Начальник відділу цивільного  

захисту населення                                                                         Сергій ДМИТРІЄВ 


