
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 06.07. 2022 року № 142
смт. Більшівці

Про Більшівцівську селищну субланку
Івано-Франківської районної
ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту Івано-Франківської області

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань
цивільного захисту» від 17.02.2022 № 2081-ІХ, п. 2 ст. 19 Кодексу цивільного
захисту, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та
від 11.03.2015 № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну
і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», з
метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів
управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо
ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при
виникненні надзвичайних ситуацій, керуючись пунктом 3 частини першої
статті 36, статтею 51, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив :

1. Створити Більшівцівську селищну субланку Івано-Франківської
районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Івано-Франківської області.

2. Затвердити Положення про Більшівцівську селищну субланку Івано-
Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Івано-Франківсткої області (далі - Положення) та
додатки 1, 2, 3, 4 до Положення.

3. Надати право селищному голові В. САНОЦЬКОМУ шляхом видачі
відповідних розпоряджень вносити зміни до додатків 1, 2, 3, 4 Більшівцівської
селищної субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківсткої
області.



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного
голови Марію Бойчук.

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ПОГОДЖЕНО:
Голова Івано-Франківської
районної військової адміністрації
______________О. ЯРОЩУК

від «___»________2022 №____

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого
комітету селищної ради

від «06» липня 2022 №142

ПОГОДЖЕНО
ПОЛОЖЕННЯ

про Більшівцівську селищну субланку
Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області

1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів,
органів влади, старостинських округів, підприємств, установ та організацій, які
виконують завдання цивільного захисту Більшівцівської селищної субланки
Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Івано-Франківської області (далі – селищна
субланка).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
єдина державна система цивільного захисту – сукупність органів

управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади,
виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують
реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

селищна субланка – сукупність органів управління, сил і засобів
підприємств, установ та організацій місцевого рівня, які забезпечують
реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

сили цивільного захисту – аварійно-рятувальні формування,
спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
надзвичайних ситуацій;

територіальна підсистема – складова частина єдиної державної
системи цивільного захисту, яка створюється в області, і до якої входять
субланки та ланки територіальної підсистеми, органи та підпорядковані
їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які
виконують завдання цивільного захисту;

інші терміни вживаються у значенні, вказаному у Кодексі цивільного
захисту України, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
9 січня 2014 року № 11.

3. Метою створення та функціонування Більшівцівської селищної
субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області є здійснення
заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у
мирний час та в особливий період.



4. Завданнями селищної субланки територіальної підсистеми є:
1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території;
2) створення субланок ланок територіальних підсистем, забезпечення

виконання ними завдань;
3) забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на

суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть
створити реальну загрозу виникнення аварії;

4) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у
сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення
техногенної та пожежної безпеки;

5) створення аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони,
керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за
готовністю до дій за призначенням;

6) створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи
централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами
зору та слуху формі;

8) організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на
відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного
захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких
ситуацій;

8-1) забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та
об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів
місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж;

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) організація та здійснення евакуації населення, матеріальних і
культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення
населення;

11) контроль за станом навколишнього природного середовища,
санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

12) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення
сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що
належать до сфери їх управління;

13) підготовка пропозицій щодо віднесення території та населених
пунктів до груп цивільного захисту та подання їх Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, відповідним обласним державним адміністраціям;

14) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх
управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників
та затвердження їх переліку;



15) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

16) забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній
готовності засобів індивідуального захисту для населення та формувань
цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та
розвідки;

17) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо
виконання завдань цивільного захисту;

18) організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або
внаслідок таких дій;

19) забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою
внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок
надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога,
списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

20) забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок
надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

21) створення згідно з вимогами цього Кодексу комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення
надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби),
забезпечення їх функціонування;

22) забезпечення проходження в установлені строки навчання з питань
цивільного захисту посадових осіб, працівників органів місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання комунальної власності з числа
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та
здійсненням заходів цивільного захисту, організація навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях, формування планів проведення і облік проведених
спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на
відповідній території;

23) організація виконання вимог законодавства щодо створення,
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного
захисту;

24) визначення за погодженням з місцевими державними адміністраціями
потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

25) планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в
особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття
населення;

26) прийняття рішень про подальше використання захисних споруд
цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства
(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та
безхазяйних захисних споруд;

27) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;
28) здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних

споруд цивільного захисту;
29) організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом



виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

30) реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки
суб’єктів господарювання комунальної форми власності;

31) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту,
передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

5. Положення про селищну субланку затверджується керівником органу,
що її утворив.

6. Безпосереднє керівництво селищною субланкою здійснює селищний
голова.

7. До складу селищної субланки входять органи управління та
підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти
господарювання.

8. Для координації діяльності органів місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання у сфері цивільного захисту функціонує місцева комісія з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі - ТЕБ
та НС);

на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій суб’єктів
господарювання.

Місцева і об’єктові комісії з питань ТЕБ і НС здійснюють свою діяльність
відповідно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, утворюється спеціальна комісія
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник
субланки або суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації
відповідного рівня.

9. Управління селищною субланкою здійснюють:
на місцевому рівні – виконавчий комітет селищної ради, відділ з питань

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи,
старости старостинських округів, підрозділи Головного управління ДСНС
України в Івано-Франківській області;

на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання, а також
підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються
(призначаються) відповідно до законодавства.

10. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та
підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового
чергування і забезпечення збору, обробки, узагальнення та аналізу інформації
про обстановку функціонують:

чергова служба селищної ради;
чергові (диспетчерські) служби суб’єктів господарювання, установ і

організацій (де такі передбачені штатним розписом).
У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з

ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів
державної влади.

Порядок збору та опрацювання інформації з питань цивільного захисту
населення і територій, обміну цією інформацією визначається регламентом



інформаційного обміну, який затверджується розпорядженням селищного
голови.

11. Для забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту та
реалізації функцій, передбачених на особливий період селищною субланкою
використовується пункт управління в приміщенні селищної ради;

12. До сил цивільного захисту селищної субланки входять:
- 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області;
- комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби;
- об’єктові та територіальні формування цивільного захисту;
- спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня;
- добровільні формування цивільного захисту.
13. До складу селищної субланки входять спеціалізовані служби

цивільного захисту, що утворюються відповідно до чинного законодавства
України.

14. Режими функціонування.
В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної,

сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної і пожежної
обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій селищна субланка
працює в режимі повсякденного функціонування.

Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що
прогнозується або виникла, в межах територіальної громади чи в межах
окремої її території встановлюється один із таких режимів функціонування
селищної субланки:

- повсякденного функціонування;
- підвищеної готовності;
- надзвичайної ситуації;
- надзвичайного стану.
Режим функціонування надзвичайного стану встановлюється

Президентом України.
Підставами для тимчасового введення на території селищної ради

режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації
місцевого рівня.

15. Переведення селищої субланки у режим функціонування в умовах
особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

16. Селищна субланка провадить свою діяльність відповідно до плану
основних заходів цивільного захисту на рік.

17. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій здійснюються на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.

18. На об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і
ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

19. З метою забезпечення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям
на території селищної ради здійснюється постійний моніторинг природної і
техногенної обстановки.

20. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.



Керівництво аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами
здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який
призначається та діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту
України.

На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять всі
аварійно-рятувальні сили, що залучаються до ліквідації таких наслідків.

Ніхто не може втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.

Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, керівник
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення
щодо:

-здійснення заходів з евакуації;
-зупинення діяльності суб’єктів господарювання (крім об’єктів з

безперервним циклом виробництва, припинення діяльності яких може
спричинити більш суттєві наслідки, ніж зупинка його роботи у разі виникнення
надзвичайної ситуації), розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та
обмеження доступу населення до такої зони;

-залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого майна
суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації,
аварійно-рятувальних служб, а також громадян за їх згодою;

-зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо
виникла підвищена загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших осіб,
які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-необхідності прийняття інших рішень для ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації та забезпечення безпеки постраждалих.

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації
утворює штаб з ліквідації її наслідків, який є його робочим органом.

Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну
ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного
захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з
наданням необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-
територіальної одиниці, на території якої розташоване дане підприємство,
установа чи організація, а також відповідними місцевими підрозділами
територіальних органів ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ України тощо.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили
відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за
рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Пошук і рятування людей здійснюються суб'єктами забезпечення
цивільного захисту відповідно до компетенції.



Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного
захисту в особливий період здійснюється відповідно до планів цивільного
захисту на особливий період.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи здійснюються
відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами,
іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо
дій у надзвичайних ситуаціях, що затверджуються керівником селищної
субланки.

До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних
засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до
таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному
керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.

21. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного
захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються
засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у
автономному режимі впродовж не менше трьох діб.

Керуючий  справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради Олександра КОСТІВ



Додаток 1
до Положення про Більшівцівську селищну субланку Івано-
Франківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту

Схема
управління Більшівцівською селищною субланкою Івано-Франківської районної ланки територіальної

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області

Спеціальна комісія з ліквідації НС*

Керівник* робіт
з ліквідації НС

Штаб* з
ліквідації

наслідків НС

Евакуаційні органи

Місцева комісія з питань евакуації

2 ДПРЗ ГУ ДСНС в області

Комісія з питань
ТЕБ та НС селищної ради

Пункт управління

Аварійно-
рятувальні
формування

спецпризначення
та пожежно-
рятувальні
підрозділи
(частини)

Селищний голова
– керівник селищної

субланки

Виконком селищної ради

Відділ з питань НС, ЦЗН
та МР

Аварійно-
рятувальні
служби

Підрозділи селищних
спеціалізованих

служб ЦЗ

Територіальні
формування

цивільного захисту
селищного_______
_ підпорядкування

МПО

Органи управління
спеціалізованих служб ЦЗ

Місцеві підрозділи
територіальних
органів ЦОВВ

Пожежно-
рятувальні

підрозділи ЦЗО

Суб’єкти
господарювання

(АРС), що
належать до сфери

управління

Суб’єкти господарювання, що належать до
сфери управління (сили ЦЗ, суб'єкти

моніторингу, спостереження,
лабораторного контролю і прогнозування

НС)

Підприємства, установи,
організації

*- посади, органи управління, що
призначаються, створюються у разі
загрози або виникнення НС

Сили цивільного захисту



Додаток 2
до Положення про Більшівцівську селищну субланку
Івано-Франківської районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Івано-Франківської області

ФУНКЦІЇ
структурних підрозділів Більшівцівської селищної субланки Івано-Франківської
районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного

захисту Івано-Франківської області

Структурні підрозділи селищної ради та місцеві підрозділи територіальних органів
центральних органів виконавчої влади забезпечують, відповідно до затверджених
положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту:

І. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та
мобілізаційної роботи Більшівцівської селищної ради:

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території  громади.
2. Забезпечення виконання завдань селищною субланкою.
3. Розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм та планів заходів у

сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та
пожежної безпеки.

4. Керівництво створеними спеціалізованими службами цивільного захисту,
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

5. Створення та підтримання у постійній готовності системи централізованого
оповіщення та забезпечення її функціонування.

6. Забезпечення оповіщення старостів старостинських округів, територіальних
органів центральних органів виконавчої влади та інформування населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та
слуху формі.

7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного,
хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій
від наслідків таких ситуацій.

8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони їх
розміщення.

10. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення
сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.

11. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.

12. Взаємодія з 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області щодо виконання завдань
цивільного захисту.



13. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних
ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

14. Забезпечення функціонування місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальної
комісії з їх ліквідації (за потреби).

15. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки посадових осіб  селищної ради, суб’єктів господарювання, керівників та їх
заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

16. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання,
утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

17. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
18. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
19. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного

захисту державної та комунальної власності.
20. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
21. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд

цивільного захисту.
22. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного

захисту, виключення їх за погодженням з Управлінням ДСНС України в області, з фонду
таких споруд.

23. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

II. 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області:
1.Забезпечення на території громади координації діяльності, спрямованої на

реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.
2.Здійснення управління частинами оперативно-рятувальної служби цивільного

захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на території
громади до дій за призначенням у межах компетенції.

3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.

4. Здійснення інформування керівництва селищної ради про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного
функціонування системи оповіщення цивільного захисту різних рівнів.

5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту  підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під час ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, організація проведення пошуково-
рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням.

6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації
наслідків  аварій,  катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій,
що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання
матеріальних збитків.

7. Здійснення організації рятувальних робіт внаслідок авіатрощі, пошуку і
рятування потерпілих, що зазнали лиха, координація проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт силами і засобами  підприємств, установ та організацій усіх
форм власності.



8. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:
з евакуації населення;
медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних

ситуацій;
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
9. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,

пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної
діяльності під час проведення антитерористичних операцій.

10. Участь у виконанні піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням
вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних
боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в
терористичних цілях).

11. З’ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із
запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління, сил  і засобів
цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

12. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту
України, Конституції  та законів України.

Ш. Відділ економічного розвитку, інвестицій і проектної роботи селищної ради:
1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах

промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємствах на території
селищної ради.

2. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно- небезпечних
об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу
виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.

3. Керівництво створеними спеціалізованими службами цивільного захисту,
забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

4. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості,
транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємствах громади.

5. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості,
транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах громади.

6. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації населення,
майна у безпечні пункти.

7. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості, транспорту, зв’язку
і енергопостачальних підприємствах заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого
функціонування в особливий період.

8. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання,
утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту на підприємствах
промисловості, транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємствах громади.

9. Забезпечення перевезення у межах громади сил і засобів, матеріальних ресурсів,
необхідних для здійснення заходів цивільного захисту.

10. Організація  роботи  автотранспортних  підприємств громади, задіяних у
ліквідації надзвичайних ситуацій.

11. Сприяння розвитку інфраструктури транспорту в населених пунктах громади,
формування та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг,



координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення
пасажирів та вантажів у межах громади.

12. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств промисловості,
транспорту, зв’язку і енергопостачальних підприємств громади.

13. Передбачення під час формування проекту місцевого бюджету та програми
економічного і соціального розвитку громади з урахуванням реальних можливостей та
фінансування коштів на виконання заходів щодо створення місцевого матеріального
резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків.

14. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню
в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському бюджеті.

15. Створення незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих
товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

16. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних
ситуацій.

17. Організація нагляду за об’єктами житлово-комунальної сфери.
18. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об’єктам комунальної

сфери і майну громадян на території Більшівцівської селищної територіальної громади
внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного
відновлення цих об'єктів.

19. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації на підвідомчих об’єктах.

20. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених
Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

IV. Фінансовий відділ Більшівцівської селищної ради:
1.Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту,

робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги
постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в
місцевому бюджеті.

2. Створення страхового і фінансового резервного фонду необхідного для
реагування на надзвичайні ситуації.

3. Передбачення під час формування проєкту місцевого бюджету та програми
економічного і соціального розвитку громади, з урахуванням реальних можливостей, та
фінансування коштів на виконання заходів щодо створення міського матеріального
резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків.

V. КНП «Більшівцівська міська лікарня», КНП «Центр ПМСД»
Більшівцівської селищної ради:

1.Організація виявлення осередків біологічного зараження, прогнозування
масштабів розвитку його наслідків, введення режимів карантину та обсервації,
знезаражування виявлених осередків, здійснення заходів екстреної та специфічної
профілактики, дотримання протиепідемічного режиму суб’єктами господарювання,
лікувальними закладами і населенням.



2. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на
території громади. Організація оперативного контролю за  радіоактивним та хімічним
забрудненням на межі зон радіоактивного або хімічного забруднення, а  бактеріальним - у
зонах надзвичайних ситуацій.

3. Організація взаємодії всіх сил і засобів цих служб в межах повноважень.
4. Розроблення, забезпечення використання і вдосконалення в громаді методів і

засобів надання термінової медичної допомоги і лікування постраждалого населення з
урахуванням характеру надзвичайних ситуацій.

5. Організація і координація робіт з надання термінової медичної допомоги
постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій.

6. Забезпечення роботи з евакуації постраждалого населення і хворих із цих зон.
7. Організація роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і припиненням

порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров'я населення громади.
Створення резерву медичного майна і лікарських засобів, підтримання його на належному
рівні.

8. Здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною
обстановкою, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерел
водопостачання.

9. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формування в громаді резерву
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних засобів.

10. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам управління
територіальної підсистеми відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах
надзвичайних ситуацій.

11. Накопичення та забезпечення термінового постачання медичних засобів
захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки, лікарських засобів для
локалізації надзвичайних ситуацій.

12. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та засобів
незалежно від форм власності та господарювання.

13. Розроблення методик та навчання населення способам надання першої
медичної допомоги  і дотримання правил відповідної санітарії у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.

14. Забезпечення недопущення впливу на здоров’я людей шкідливих факторів
навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для
виникнення і поширення інфекційних захворювань, санітарна охорона територій та
об’єктів у зоні надзвичайної ситуації.

VІ. Відділ освіти,культури, туризму, молоді та спорту селищної ради:
1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та

забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб’єктами господарювання, що
належать до сфери управління.

2. Організація вивчення  школярами основ безпеки життєдіяльності, забезпечення
їх відповідними підручниками  і посібниками.

3. Планування  і  реалізація  заходів  щодо  запобігання та мінімізації втрат
національної культурної спадщини громади в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Методичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах, які становлять
культурне надбання національного, регіонального та місцевого значення.



5. Здійснення державного контролю за вивезенням з громади і ввезенням у громаду
культурних цінностей  у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

VП. Відділ соціального захисту населення
1.Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної

ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.
2.Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке

постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених
законодавством та додатково виділених коштів.

VШ. Відділ організаційного забезпечення, документообігу та кадрової роботи:
1. Своєчасне і об’єктивне інформування населення громади про наслідки

надзвичайних ситуацій в громаді та за її межами.
2. Позачергова передача повідомлень в засобах масової інформації стосовно

надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.

ІХ. Відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в
області:

1. Розроблення і здійснення заходів з охорони громадського порядку, безпеки
дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення
надзвичайної ситуації.

2. Облік втрат населення у разі виникнення надзвичайної ситуації.
3. Організація і здійснення охорони режимно-обмежувальних і карантинних зон у

разі виникнення осередків радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного)
зараження і під час їх ліквідації.

4. Надання допомоги з оповіщення та інформування органів виконавчої влади про
загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

5. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:
з евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщенні та

життєзабезпеченні населення;
з організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній

території міст, селищ та сіл.
6. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених

Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

Х. АТ «Прикарпаттяобленерго» філія «Північна»:
1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем

енергопостачання, зокрема енергопостачання суб'єктів господарювання, що забезпечують
життєдіяльність населення.

2. Забезпечення виконання технічних питань, пов’язаних з відновленням
електропостачання в районах надзвичайних ситуацій.

3. Забезпечення електроенергією сил і засобів, які працюють  в районах
виникнення надзвичайної ситуації при виконанні рятувальних та інших невідкладних
робіт.

4. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-
технічних можливостей) у проведенні аварійно-відновлювальних та інших невідкладних



робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
5. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених

Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

Керуючий  справами (секретар) виконавчого
комітету селищної ради Олександра КОСТІВ
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Додаток 3
до Положення про Більшівцівську селищну
субланку Івано-Франківської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Івано-Франківської
області

ПЕРЕЛІК
сил цивільного захисту Більшівцівської селищної субланки Івано-Франківської районної ланки територіальної

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області

№
з/п

Найменування підрозділу
та відомча (територіальна)

належність

Найменування
формувань

Місце
розташування та

телефон

Склад,
чисельність
формування
(чисельність

чергової зміни)

Завдання, які виконує
формування, райони

(об'єкти)
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І АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ

1 Більшівцівська селищна
рада

Місцева пожежна
команда

смт. Більшівці,
Вул.. Франка, 6
(03431) 61-101

4 (1) Проведення гасіння пожеж,
аварійно-рятувальних робіт
(Більшівцівська селищна ТГ)

ІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

2

АТ
«Прикарпаттяобленерго»
філія «Північна»
Галицька дільниця
Калуського відділення
ПАТ«Івано-Франківськгаз»

Спеціалізована
служба енергетики

с. Залуква,
вул. Галицька, 40
(03431) 30-780
(пункт управління)

20 (5)

Ліквідація наслідків НС,
пов'язаних з аваріями на мережах
та об'єктах паливно-
енергетичного комплексу
(Більшівцівська СТГ)

3 КП «Більшівці ЕКО»

Комунально-
технічна та
інженерна
спеціалізована
служби

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772
0978457937
(пункт управління)

2 (-)

Ліквідація наслідків НС,
пов'язаних з аваріями на мережах
та об'єктах житлово-
комунального господарства
(Більшівцівська СТГ)

4

Відділ економічного
розвитку, інвестицій і
проектної роботи
Відділ бухгалтерського
обліку
Фінансовий відділ

Спеціалізована
служба торгівлі і
харчування та
матеріального
забезпечення

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772
(пункт управління)

9 (-)

Здійснення заходів щодо
забезпечення постраждалого
населення продуктами
харчування та товарами першої
необхідності у разі НС
(Більшівцівська СТГ)

5

КНП «Більшівцівська
міська лікарня»
КНП Центр ПМСД
Більшівцівської селищної
ради
КНП «Обласний клінічний
центр екстреної медичної

Спеціалізована
медична служба

смт. Більшівці,
вул. Тиха, 4
0971834902
(пункт управління)

50(5)

Надання невідкладної медичної
допомоги в районі проведення
рятувальних та інших
невідкладних робіт
(Більшівцівська СТГ)
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допомоги та медицини
катастроф Івано-
Франківської обласної
ради»
Аптечний пункт

6

Відділ освіти, культури,
туризму, молоді та спорту
Більшівцівський відділ
надання соціальних послуг
Суб’єкти господарювання,
розташовані на території
селищної ради, що
спеціалізуються на
пасажиро та вантажо
перевезеннях

Спеціалізована
служба
транспортного
забезпечення

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772
(пункт управління)

2 (-)

Здійснення перевезення
евакуйованих та вантажів у разі
виникнення НС (Більшівцівська
СТГ)

7

Відділ з питань НС, ЦЗН та
МР
Відділ організаційного
забезпечення,
документообігу та кадрової
роботи

Спеціалізована
служба зв'язку і
оповіщення

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772
(пункт
управління)

5 (-)

Забезпечення та відновлення
зв'язку під час ліквідації
наслідків НС (Більшівцівська
СТГ)

8

Відділення поліції №3
(м.Галич) Івано-
Франківського РУП ГУНП
в області

Спеціалізована
служба охорони
публічного
(громадського)
порядку

м. Галич,
вул. Шевченка,58
(03431) 21-462
(пункт управління)

15 (3)

Забезпечення громадського
порядку та охорона матеріальних
цінностей  в ході ліквідації НС
(Більшівцівська СТГ)

9 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України
в області
ДПРЧ-3 м. Галич

Спеціалізована
протипожежна
служба

м. Галич, вул.
Шевченка, 48
(03431) 21-608
(пункт управління)

10 (6) Проведення аварійно-
рятувальних робіт, гасіння пожеж
(Більшівцівська СТГ)



21
1 2 3 4 5 6

10 Ветеринарна лікарня
Галицької ветеринарної
лікарні

Спеціалізована
служба із захисту
сільськогосподарсь
ких тварин і
рослин

смт. Більшівці,
вул. Садова,1
(03431) 61-306
(пункт управління)

5 (-)

Проведення моніторингу стану
забруднення радіоактивними та
небезпечними хімічними
речовинами, біологічними
засобами сільськогосподарських
угідь, продукції рослинництва,
поверхневих вод, призначених
для сільськогосподарських
потреб

ІІІ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

11

ПЗВКП «Еліта»

Рятувальна ланка

смт. Більшівці,
вул..16 липня
067 343 5705

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

КНП «Більшівцівська
міська  лікарня»

смт. Більшівці,
вул. Тиха, 4
0971834902

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

КП «Більшівці ЕКО»

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
61-772
097 845 79 37

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

12

КП «Більшівці ЕКО» Аварійно-технічна
ланка

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
61-772
097 845 79 37

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

КНП «Більшівцівська
міська  лікарня»

смт. Більшівці, вул.
Тиха, 4
097 183 49 02

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

13 КП «Більшівці ЕКО»
Група з
водопровідно-
каналізаційних

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%97%D0%92%D0%9A%D0%9F+%C2%AB%D0%95%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB&oq=%D0%9F%D0%97%D0%92%D0%9A%D0%9F+%C2%AB%D0%95%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%C2%BB&aqs=chrome..69i57j0i22i30.579j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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мереж 097 845 79 37

14 Відділ освіти, культури,
туризму, молоді та спорту

Автоколона для
перевезення
населення

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772

Перевезення евакуйованих у разі
виникнення НС місцевого та
об’єктового рівнів

15 КП «Більшівці ЕКО» Мобільний пункт
харчування

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
(03431) 61-772
097 845 79 37

2 Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

16
Галицька ветеринарна
лікарня
ПА «Бовшівська»

Відділення
захисту тварин

смт. Більшівці,
вул. Садова,1
(03431) 61-306
096 608 11 73

5 Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

17

Галицька ветеринарна
лікарня
ФГ «Ветагро»,
ФГ «Білущак»,
ПА «Бовшівська»,
ПЗВКП «Еліта»

Ланка
ветеринарної
розвідки

смт. Більшівці,
вул. Садова,1
(03431) 61-306
096 608 11 73

10
Проведення розвідки у разі
виникнення НС місцевого та
об’єктового рівнів

18 КНП «Більшівцівська
міська лікарня» Санітарний пост

смт. Більшівці,
вул. Тиха, 4
0971834902

Ліквідація наслідків НС
місцевого та об’єктового рівнів

ІV СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ МІНОБОРОНИ

19
2 відділ Івано-
Франківського районного
ТЦК та СП

Пожежний
розрахунок

м.Галич,
вул.Майдан
Різдва,33
(03431 21-335)

10 (2) Проведення аварійно-
рятувальних робіт, гасіння
пожеж

V СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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20 Більшівцівська селищна
територіальна громада

Сили цивільного
захисту
Більшівцівської
селищної субланки
Івано-Франківської
районної ланки
територіальної
підсистеми єдиної
державної системи
цивільного захисту
Івано-Франківської
області

смт. Більшівці,
майдан Вічевий,1
03431-61772
(пункт управління)

15 (-)

Проведення аварійно-
рятувальних та відновлювальних
робіт на території
Більшівцівської СТГ

Керуючий  справами  (секретар) виконавчого
комітету селищної ради Олександра КОСТІВ
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Додаток 4
до Положення про Більшівцівську селищну субланку
Івано-Франківської районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Івано-Франківської області

ПЕРЕЛІК
територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Більшівцівської селищної субланки Івано-Франківської районної ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області, що утворюються органами

управління і суб’єктами господарювання

№
з/п

Найменування
спеціалізованої

служби цивільного
захисту

Органи управління і
суб’єкти господарювання, на

базі яких формуються
спеціалізовані служби
цивільного захисту

Начальник спеціалізованої
служби цивільного захисту

Заступники начальника
спеціалізованої служби
цивільного захисту

1.

Спеціалізована
комунально-технічна,
інженерна служба,
служба транспортного
забезпечення та
енергетики

КП «Більшівці-ЕКО»
ПА «Бовшівська»
ПрАТ «Більшівці-риба»
Відділ освіти, культури,
туризму, молоді та спорту
Більшівцівської селищної ради

Директор КП «Більшівці-
ЕКО»

Начальник відділу освіти,
культури, туризму, молоді та
спорту

2.

Спеціалізована служба
із захисту
сільськогосподарських
тварин і рослин

Галицька ветеринарна лікарня
ПА «Бовшівська»
ФГ «Білущак»
ПЗВКП «Еліта»
КП «Більшівці-ЕКО»
ФГ «Ветагро»

Ветеринарний лікар Галицької
ветеринарної лікарні

Директор Галицької
ветеринарної лікарні

4. Спеціалізована КНП «Більшівцівська міська Керівник центру ПМСД Головний лікар КПН
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медична служба лікарня»

КНП «Центр ПМСД»
Більшівцівської селищної ради
КНП «Обласний клінічний
центр екстреної медичної
допомоги та медицини
катастроф Івано-Франківської
обласної ради»
Аптечний пункт

«Більшівцівська міська лікарня»

5. Спеціалізована служба
зв’язку і оповіщення

Відділ з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту
населення та мобілізаційної
роботи
Відділ організаційного
забезпечення, документообігу
та кадрової роботи

Начальник відділу
організаційного забезпечення,
документообігу та кадрової
роботи

Головний спеціаліст відділу з
питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення та
мобілізаційної роботи

6. Спеціалізована
протипожежна служба

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в
області

Начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС
України в області

Начальник ДПРЧ №3 м.Галич

7. Спеціалізована служба
торгівлі, харчування
та матеріального
забезпечення

Відділ економічного розвитку,
інвестицій і проектної роботи
Відділ бухгалтерського обліку
Фінансовий відділ

Начальник відділу
економічного розвитку,
інвестицій і проектної роботи

Начальник відділу
бухгалтерського обліку

8. Спеціалізована служба
транспортного
забезпечення

Відділ освіти, культури,
туризму, молоді та спорту
Відділ соціального
забезпечення населення

Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту

Відділ соціального
забезпечення населення
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9. Спеціалізована служба
охорони публічного
(громадського)
порядку

Відділення поліції №3
(м.Галич) Івано-Франківського
РУП ГУНП в області

Начальник відділення поліції
№3 (м.Галич) Івано-
Франківського РУП ГУНП в
області

Поліцейський Більшівцівської
ТГ

Керуючий  справами (секретар) виконавчого
комітету селищної ради Олександра КОСТІВ


