
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ
вул. Родини Барвінських, 10, м. Тернопіль, 46025, тел.: (0352) 52-31-62 факс: 52-31-62

Е-mail: mail@uczn.te.gov.ua,     Код згідно з ЄДРПОУ 14373153

від ______________________ № _______________ На № __________________ від _________________

Районним державним адміністраціям

Виконавчим комітетам рад органів 
місцевого самоврядування

Про функціонування 
консультаційних пунктів

Моніторинг роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту 
при органах місцевого самоврядування свідчить про те, що існує проблема у 
розповсюдженні через них друкованої продукції з питань цивільного захисту 
(обмеження фінансування).

Консультаційні пункти з питань цивільного захисту не у повній мірі 
забезпечені інформаційно-довідковими матеріалами для мешканців громад 
щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Для задоволення потреби у самостійному вивченні загальної програми 
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування за методичного супроводження 
департаменту і навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Тернопільської області проводяться штабні навчання, 
видаються навчальні, навчально-наочні посібники, брошури, 
розповсюджуються інформаційні матеріали, буклети тощо (п. 29 Постанови 
КМУ №444 від 26.06.2013 р.).

У зв’язку з цим фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Тернопільської області провели розробку 
електронних версій інформаційних матеріалів для друку та розповсюдження.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними 
органамиТернопільської облдержадміністрації
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Для поширення інформації про методи реагування у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій через сайти, соціальну сторінку Facebook, місцевим 
органам виконавчої влади та територіальним громадам пропонуємо 
скористатися наступними  посиланнями:

консультаційні пункти з питань цивільного захисту при органах місцевого 
самоврядування (матеріали):

https://bit.ly/3BnAQTs.
буклети, пам’ятки з питань ЦЗ, БЖД:
https://bit.ly/33mBe84.
посібник ,,Правила поведінки в умовах загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій”:
https://bit.ly/3gHsbBN.

посібник ,,Захист і самопоміч у надзвичайних ситуаціях”:
https://bit.ly/36dJsjW.
методичний посібник ,,Домедична допомога: алгоритми та маніпуляції”: 
https://bit.ly/34FLnNB.
інформація про «,Укриття Тернопільщини”:
https://bit.ly/3rNCWJ6.
довідка за добу (про виникнення та розвиток надзвичайних ситуацій 

(подій) на території Тернопільської області:
https://bit.ly/34Wk69n.

Директор департаменту Василь ЯСІНОВСЬКИЙ

Богдан Місюк 52 08 68
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