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ПРОТОКОЛ  №  9 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 27 ” грудня  2019 року                                                                       м. Бережани 

 

Головує: Володимир МУЗИЧКА – міський голова м. Бережани, голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Вів протокол: Сергій МАЛИЙ – секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 14 чол., відсутні - 7 чол. (з поважних 

причин). 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

 

1. Про затвердження Плану дій органів управління цивільного 

захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків 

у 2020 році 

             Доповідає: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи 

 

 

2. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 
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Доповідає: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення,  взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 

роботи. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Плану дій органів управління цивільного 

захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків 

у 2020 році. 

            Доповідав: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи. Проінформував комісію про те, що 25 листопада 2019 року протоколом 

№ 8 чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації було 

затверджено  План дій органів управління цивільного захисту, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році на підставі якого, з метою 

забезпечення готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до 

оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 

пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом, здійснення координації дій 

органів управління цивільного захисту щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникненню, та створення умов 

для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій розроблений План 

дій органів управління Бережанської міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ Тернопільської області з підготовки до пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2020 році ( далі План ).  

Сергій Кисельов запропонував затвердити вищезгаданий План. 

 

Остап Голова - начальник Бережанської дільниці РОВР в Тернопільській 

області, який у своїй доповіді зазначив те, що на даний час на території 

Бережанської міської ради є дві гідротехнічні споруди та дамба. Це шлюз 

регулятор, що на річці Золота Липа у м.Бережани вул. Набережна 1, шлюз 

регулятор ставу № 2 м.Бережани і дамба. Але разом з тим загрози прориву дамби 

та підтоплення житлових і господарських будівель нижче по руслу потоку не 

має, рівень води у ставку згідно технічних даних. 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Калакура – начальник районного відділу 

управління ДСНС України у Тернопільській області, який запропонував 

підтримати пропозицію виступаючих та затвердити вищеназваний план.  

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1.  Інформацію виступаючих взяти до відома. 



2. Затвердити План дій органів управління Бережанської міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Тернопільської області з підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році, що додається. 

3. Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту вжити 

невідкладних заходів щодо запобігання виникненню можливих надзвичайних 

ситуацій на системах життєзабезпечення населення в період пропуску 

льодоходу, повені та паводків 

4. Районному відділу Управління ДСНС України в Тернопільській області 

спільно з відділом з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, Бережанським 

міжрайонним управлінням водного господарства, метеорологічною службою 

району здійснювати постійний контроль за  гідрологічним і льодовим режимом 

річок під час формування та проходження водопілля. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 

Доповідав: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення,  взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 

роботи.  

В своїй доповіді він проінформував членів міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2019 рік ( далі – 

Комісія), що у відповідності до Плану роботи регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній 

державній адміністрації на 2019 рік відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

розробив План роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій на 2020 рік (далі – План). Запропонував затвердити 

його в цілому. ( План додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Калакура – начальник районного відділу 

управління ДСНС України у Тернопільській області, який звернув увагу на те, 

що керівники установ, організацій та об’єктів господарювання не вчасно 

надають інформацію щодо виконання рішень Комісії з питань, що розглядалися 

на попередніх засіданнях в зв’язку з чим виникають непорозуміння між 

керівниками служб та відповідальними особами за подання інформації у обласні 

структури. 

Запропонував керівникам міських спеціалізованих служб цивільного 

захисту та виконавцям постійно здійснювати контроль за вчасним поданням 

інформацій щодо виконання рішень Комісії. 

Музичка В.Я. – міський голова, голова міської комісії з питань техногенно–

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  який в своєму виступі підтримав 

пропозицію  начальника районного відділу управління ДСНС України у 

Тернопільській області та запропонував затвердити План роботи міської Комісії 

на 2020 рік в цілому. 

 



В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити План роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік (далі – План, додається). 

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради, міських 

спеціалізованих служб цивільного захисту, забезпечити своєчасне подання 

інформації та подання проекту рішень комісії з питань, що розглядаються згідно 

Плану. 

4. Контроль за виконанням Плану покласти на відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи. 

 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                             Володимир МУЗИЧКА 

 

  

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

 з питань цивільного захисту населення 

 відділу з питань цивільного захисту населення, 

 взаємодії з правоохоронними органами  

 та мобілізаційної роботи                                                              Сергій МАЛИЙ 


