
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н НЯ 

 

від 06  червня 2018 року        № 579 

            

Про затвердження заходів забезпечення в           

м. Бережани сталого проходження осінньо-

зимового періоду 2018/2019 року  

 

Керуючись ст. ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити  заходи  забезпечення в м. Бережани сталого проходження 

осінньо-зимового періоду 2018/2019 року, згідно додатку № 1. 

2. Затвердити склад штабу із забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону, запобігання аваріям та проведення оперативних 

відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 

2018/2019 року, згідно додатку № 2. 

3. Реалізацію даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

4. Виконавчому комітету міської ради, відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради, штабу із забезпечення 

сталого проходження опалювального сезону, запобігання аваріям та проведення 

оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-

зимовий період 2018/2019 року забезпечити  виконання плану заходів  сталого 

проходження осінньо-зимового періоду 2018/2019 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Адамовича П.П. 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

 
                      Халупник З.О. 

 



                Додаток  № 1 
до рішення виконавчого комітету 
Бережанської міської ради  
від  06.06.2018 року №  579 

 

ЗАХОДИ 

З підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної 

сфери до роботи осінньо-зимовий період 

2018/2019 року 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів 
Термін 
виконання Відповідальні за виконання 

1. 

Визначити відповідальних за підготовку 

об’єктів житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери на 

території Бережанської міської ради до 

роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 

року 

до 

11 червня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради  

 

2. 

Провести обстеження об’єктів 

життєзабезпечення, розробити комплекс 

заходів щодо підготовки бюджетних установ 

та організацій, об’єктів тепло-, водо-, 

електро-, газопостачання, житлового і 

дорожнього господарства та визначити 

відповідальних за підготовку до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018/2019 року, з 

урахуванням недоліків минулого 

опалювального сезону 

до 

11 червня 

2018 року 

Виконком Бережанської  міської 

ради,  

Бережанське УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз»,  

Бережанський РЕМ, 

Бережанськии тепловий район 

КПТОР 

 Тернопільтеплокомуненерго» 

 

3. 

Розробити, погодити виконавчим комітетом 

міської ради та надати НАК „Нафтогаз 

України” графік погашення заборгованості 

за спожитий природний газ (рівними 

частинами до 1 січня 2021 року з розбивкою 

за всіма договорами з НАК „Нафтогаз 

України”) 

до 

20 червня 

2018 року 

Виконком Бережанської  міської 

ради,  

Бережанське УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз»,   

4. 

Розробити інформаційно-роз’яснювальні 

матеріали (інформаційні листівки, тощо) та 

забезпечити інформування населення про 

ефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів (теплової та 

електричної енергії, природного газу), у 

тому числі через засоби масової інформації 

до 

1 вересня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно із засобами масової 

інформації 

5. 

Провести аналіз заборгованості усіх 

категорій споживачів за отримані у 2017 

році електричну та теплову енергію, 

природний газ, послуги з водопостачання і 

водовідведення, забезпечити щомісячну 

оплату цих послуг, посилити претензійно-

до 

1 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради,        

МКП «Добробут», 

МКП «Господар», 

Бережанське УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз»,  



позовну роботу з найбільшими боржниками Бережанський РЕМ, 

Бережанськии тепловий район 

КПТОР 

 Тернопільтеплокомуненерго» 

6. 

Продовжувати роботу щодо 

популяризації державної програми 

підтримки населення із впровадження 

енергоефективних заходів 

    

   постійно 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно із засобами масової 

інформації  

7. Забезпечувати цілодобову роботу 

аварійно-диспетчерських служб та їх 

оперативне реагування на аварійні 

ситуації, що можуть виникати під час 

проходження опалювального періоду 

постійно  Виконком Бережанської міської 

ради, 

МКП «Господар»,  

МКП «Добробут», 

Бережанський тепловий район 

КПТОР 

«Тернопільтеплокомуненерго»,  

Бережанський УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз», 

Бережанський РЕМ, 

8. 

Забезпечити перегляд тарифів на житлово-

комунальні послуги, привести їх до 

економічно обґрунтованого рівня, 

забезпечити їх своєчасне коригування 

відповідно до змін цін на основні складові 

тарифів або передбачити у відповідних 

місцевих бюджетах кошти на відшкодування 

виробникам послуг різниці між 

затвердженим розміром тарифів та 

економічно обґрунтованими витратами на їх 

виробництво 

до 

1 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно з        

МКП «Добробут», 

МКП «Господар» 

9. 

Забезпечувати заготівлю твердого палива 

для стабільної роботи котелень закладів 

соціальної сфери у наступному 

опалювальному періоді 

постійно 
Виконком Бережанської міської 

ради 

10. 

Продовжити роботу щодо облаштування 

об’єктів житлового фонду і бюджетних 

установ приладами обліку тепла та 

залучення інвестицій на відповідні цілі і 

розроблення та впровадження проектів 

оснащення індивідуальними тепловими 

пунктами житлових будинків, бюджетних 

установ і організацій, а також їх комплексної 

термомодернізації 

2018 рік 

Виконком Бережанської  міської 

ради,  

Бережанський тепловий район 

КПТОР 

«Тернопільтеплокомуненерго» 

11. 

Розробити програми та передбачити кошти з 

місцевого бюджету для підтримки населення 

з впровадження енергоефективних заходів у 

житлових будинках 

постійно 

 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно із засобами масової 

інформації 

 

12. 
Забезпечити приведення в належний 

технічний стан житлового фонду та 

до 

1 жовтня 

Виконком Бережанської  міської 

ради,  МКП «Господар»,  



виконання планових робіт з проведення 

перевірки димових та вентиляційних 

каналів, щільності інженерних вводів у 

багатоповерхових будинках 

2018 року Бережанське УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз»,  

 

13. 

Розглянути можливість розроблення 

оптимізованих схем теплопостачання 

будівель та споруд на території 

Бережанської міської ради з врахуванням 

оптимального поєднання централізованих, 

помірно централізованих і 

децентралізованих систем теплопостачання 

та впровадження енергозберігаючих 

технологій, особливу увагу приділити 

житловим будинкам, де високий відсоток 

відключених квартир від системи 

централізованого опалення 

до 

1 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської  міської 

ради,  

Бережанський тепловий район 

КПТОР 

«Тернопільтеплокомуненерго» 

14. 

Для сталого газопостачання господарського 

комплексу на території Бережанської міської 

ради: 

- виконати необхідні профілактичні 

ремонтні та налагоджувальні роботи 

газорозподільних систем та пунктів 

магістральних, зовнішніх мереж 

газопостачання; 

- підготувати план дій щодо вжиття 

заходів при виникненні аварійних ситуацій у 

газовому господарстві населених пунктів на 

території Бережанської міської ради в 

зимовий період 

до 

1 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської  міської 

ради,  

Бережанське УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз»,   

15. 

Забезпечити скорочення та заміщення 

споживання природного газу бюджетними 

установами та організаціями, 

підприємствами- виробниками теплової 

енергії 

до 

15 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно із засобами масової 

інформації 

16. 

Забезпечити підготовку житлових будинків 

та об’єктів соціальної сфери з обов’язковою 

видачою паспортів та актів готовності до 

опалювального періоду 

до 

15 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради,  

МКП «Господар» 

17. 

Для забезпечення безаварійної експлуатації 

шляхового господарства на території 

Бережанської міської ради: 

- закінчити запланований ремонт вулиць і 

доріг на території Бережанської міської 

ради; 

- заготовати в необхідній кількості 

протиожеледні матеріали, підготувати 

машини, механізми, спецавтотехніку, 

створити в дорожньо-експлуатаційних та 

до 

1 жовтня 

2018 року 

Виконком Бережанської міської 

ради,  

МКП «Господар» 

МКП «Добробут» 



комунальних підприємствах десятиденний 

запас пального та мастильних матеріалів; 

- вжити в установленому порядку заходи 

щодо залучення машин, механізмів та 

спецтехніки підприємств різних форм 

власності для боротьби із заметами на 

шляхах на території Бережанської міської 

ради 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                       П.П. АДАМОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток  № 2 
до рішення виконавчого комітету 
Бережанської міської ради  
від  06.06.2018 року  №  579 

 

С К Л А Д 

 штабу із підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року, запобігання 

аваріям та проведення оперативних відновлювальних робіт на цих об’єктах, 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону 

 

АДАМОВИЧ   -   перший заступник  міського 

Петро Павлович                                  голови, керівник штабу; 

КІСЕЛЬОВ    -   начальник відділу з питань цивільного 

Сергій Васильович                            захисту населення, взаємодії з правоохо- 

                                                          ронними органами, мобілізаційної роботи, 

                                                           заступник керівника штабу; 

ХАЛУПНИК   -   начальник відділу житлово-комунального 

Зіновій Онуфрійович                        господарства, містобудування та  

      архітектури, секретар штабу.  

 

Члени штабу: 

 

ХОМЕЦЬКИЙ   -   директор МКП «Господар»; 

Михайло Семенович 

БУРДАШ    -   директор МКП «Добробут»; 

Андрій Євгенович 

ВАТРАЛЬ    -   голова правління Бережанського УЕГГ ПАТ  

Марія Львівна                                     «Тернопільгаз» (за згодою); 

БАЙКО    -   начальник Бережанського теплорайону  

Анатолій Тарасович КПТОР «Тернопільтеплокомуненерго»   

 (за згодою); 

ЛЕХІЦЬКИЙ   -   начальник Бережанського РЕМ (за згодою); 

Мирослав Володимирович 

             -   представник дорожнього підприємства району   

                                                         (за згодою). 

 

Перший заступник  

міського голови                                                      П.П. АДАМОВИЧ 


