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ПЛАН 

роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік 
 

№ 

з/п 
Заходи Готують матеріали 

Термін 

подачі 

матеріалів 

Доповідачі та учасники обговорення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Л  Ю  Т  И  Й 
1. Заходи щодо забезпечення протидії 

масовим пожежам торфовищ та 

сільгоспугідь 

Районной відділ управління ДСНС 

України в області, 

Бережанський  відділ поліції Головного 

управління Національної поліції України 

в Тернопільської області 

Державне підприємство «Бережанське 

лісомисливське господарство» 
Державне підприємство       «Бережани 
райагроліс» 

І 

 декада 

лютого 

 

Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС  України в 

області 

Левчук О.П. – директор Державного 

підприємства «Бережанське 

лісомисливське господарство» 
Петрух Т.М.  – директор Державного 
підприємства   «Бережанирайагроліс» 

 



№ 

з/п 
Заходи Готують матеріали 

Термін 

подачі 

матеріалів 

Доповідачі та учасники обговорення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

2. Про стан виконання заходів з 

підготовки міських органів 

управління цивільного захисту, до дій 

при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

пропуском льодоходу, повені та 

паводків у 2020 році 

 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами, та мобілізаційної  роботи,  

районний відділ Управління ДСНС 

України в області,  

Бережанська дільниця регіонального 

офісу водних ресурсів у Тернопільській 

області,  

міські спеціалізовані служби цивільного 

захисту, 

відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування, та 

архітектури  міської ради 

 

І 

декада 

лютого 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи  

Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС  України в 

області, 

Голова О.М. – начальник Бережанської 

дільниці регіонального офісу водних 

ресурсів у Тернопільській області. 

Халупник З.О. - начальник відділу 

житлово-комунального господарства 

містобудування та архітектури міської 

ради, 

Хомецький М.С. – директор Міського 

комунального підприємства  «Господар». 

 

3. Проведення навчання населення 

правилам пожежної безпеки на 

території області та вжиття заходів 

запобігання пожежам в населених 

пунктах та загибелі людей на них 

Районной відділ Управління ДСНС У в 

області 

І декада 

лютого 

 

Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС  України в 

області 

 

 

ТРАВ Е Н Ь 
1. Про стан та заходи щодо забезпечення 

санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення у 2019 році 

Козівське міжрайонне управління 
головного управління 
Держсанепідемслужби України у 
Тернопільській області, КНП 
«Бережанська ЦРЛ», Управління 
Держпродспоживслужби в 
Бережанському районі 
 

І 

 декада 

травня 

Вридник В.Р. – головний лікар ценральної 
районної комунальної лікарні 
Гудзиляк А.М. -  управління ветеринарної 
медицини у Бережанському районі 
Нагірна Н.М. – завідувач Бережанського 
місьрайонного лабораторного відділення 
Козівського міжрайонного відділу ДУ 
«Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» 

 



№ 

з/п 
Заходи Готують матеріали 

Термін 

подачі 

матеріалів 

Доповідачі та учасники обговорення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

2. Стан протипожежного 

водопостачання на території 

Бережанської міської ради  

Районний відділ управління ДСНС 

України в області, 

Міське комунальне підприємство  

«Добробут». 

І  

декада 

травня 

 

Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС  України в 

області 

Богданеь Б.Л. – головний інженер 

міського комунального підприємства  

«Добробут». 

 

С Е Р П Е Н Ь 
1. Стан забезпечення пожежної безпеки 

в закладах освіти та науки 

Районной відділ У ДСНС України в 

області,  відділ освіти молоді та спорту 
міської ради  

I  

декада 

травня 

 

Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС  України в 

області 

Михальчук Г.В. - начальник відділу 

освіти молоді та спорту міської ради 

 

2. Про стан підготовки органів 

управління цивільного захисту, 

місцевих органів виконавчої влади до 

дій в осінньо-зимовий період 

2020/2021 року 

Районний відділ управління ДСНС 

України в області 

Відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

міської ради, 

КНП «Бережанська ЦРЛ», 

Бережанський тепловий район 

комунального підприємства теплових 

мереж Тернопільської обласної ради 

«Тернопільтеплокомуненерго» 

I  

декада 

серпня 

 

Калакура Т.М. – начальник  районного 

відділу управління  ДСНС України в 

області. 

Халупник З.О. - начальник відділу 

житлово-комунального господарства 

містобудування та архітектури міської 

ради, 

Вридник В.Р. – головний лікар 

ценральної районної комунальної лікарні 

Байко Т.М.  – начальник Бережанського 

теплового району  КПТМ 

«Тернопільтеплокомуненерго» 

 

Л И С Т О П А Д 

1. Про затвердження Плану дій органів 

управління цивільного захисту, 

місцевих органів виконавчої влади 

щодо підготовки до пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2021 

році 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами, та мобілізаційної  роботи  

 

I  

декада 

листопада 

 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи 

 



№ 

з/п 
Заходи Готують матеріали 

Термін 

подачі 

матеріалів 

Доповідачі та учасники обговорення 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

2. Про стан виконання заходів у сфері 

цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки на об’єктах органів 

влади 

Районний відділ управління ДСНС 

України  в  області. 

 

I  

декада 

листопада 

 

Калакура Т.М. – начальник  районного 

відділу управління  ДСНС України в 

області. 

 

 

3. Стан готовності захисних споруд 

цивільного захисту до укриття 

населення  

 

Районний відділ управління ДСНС 

України  в  області. 

центральна районна комунальна лікарня 

Державне підприємство “Бережанське 

лісомисливське господарство” 

I  

декада 

серпня 

 

Панас І.П. – головний інспектор 

районного відділу управління ДСНС 

України  в Тернопільській області. 

Вридник В.Р. - головний лікар 

ценральної районної комунальної лікарні 

Левчук О.П. – директор державного 

підприємства “Бережанське 

лісомисливське господарство” 

 

4. Про затвердження переліків 

потенційно небезпечних, хімічно-

небезпечних об’єктів на 2019 рік 

Районний відділ управління ДСНС 

України  в  області 

І 

декада 

вересня 

Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС  України в 

області 

 

5. Про затвердження Плану роботи 

районноїї комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на 2021 рік. 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами, та мобілізаційної  роботи  

 

I 

декада 

грудня 

 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи 

 

 
 

 

Секретар міської  комісії з питань  

техногенно–екологічноїбезпеки та надзвичайних ситуацій                                                                                                                      Сергій МАЛИЙ 

 


