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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(ІV засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 лютого 2018 року         № 

 

 

Про затвердження Комплексної програми 

розвитку цивільного захисту м. Бережани 

сіл Рай та Лісники на 2018-2020 роки 
 

Розглянувши і обговоривши Комплексну програму розвитку цивільного 

захисту м. Бережани сіл Рай та Лісники на 2018-2020 роки у відповідності ст. 

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Комплексну програму розвитку цивільного захисту м. 

Бережани сіл Рай та Лісники на 2018-2020 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.. 

 

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 



«Затверджено» 

рішенням Бережанської міської ради  

від _____ 2018 року №___ 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

розвитку цивільного захисту м. Бережани сіл Рай та Лісники 

 на 2018-2020 роки 
 

1. Паспорт  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, та  

мобілізаційної роботи міської ради 

2. Дата, номер і назва   

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення       

програми 

Відповідно до ст. 19 Кодексу  Цивільного  

захисту  України, Закон України “Про 

Загальнодержавну цільову програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2018-

2022 роки” 

Протокол  засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та                 

надзвичайних ситуацій від __ серпня 2017 року 

№ ___ 

3. Розробник програми Відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та  

мобілізаційної роботи міської ради 

4. Співрозробники         

програми 

Районний відділ Управління ДСНС України в 

Тернопільській області  

5. Відповідальні виконавці 

програми 

Фінансове управління, відділ з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та  мобілізаційної 

роботи, районний відділ Управління ДСНС 

України в Тернопільській області 

6. Учасники програми Фінансове управління, відділи з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та  мобілізаційної 

роботи, освіти, молоді та спорту, сектор 

економіки міської ради, керівники 

спеціалізованих міських служб цивільного 

захисту, підприємств, організацій та установ, що 

розташовані в межах м.Бережани сіл Рай та 

Лісники, станційно-лінійна дільниця №1 

м.Бережани комбінованого центру 

телекомунікацій № 142 м.Тернопіль ТФ ПАТ 
“Укртелеком”. 

7. Термін реалізації          2018-2020 роки  



програми  

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет та не бюджетні джерела 

фінансування, що не заборонені законом 

9. Загальний обсяг           

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

у тому числі: 

2 млн.372,0 тис.гривень 

1) кошти міського бюджету  2 млн.365,0 тис.гривень 

2) кошти не бюджетних 

джерел фінансування 
7,0 тис. гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Програма розроблена відповідно ст.19 Кодексу цивільного захисту 

України з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та 

ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є одним із головних 

пріоритетів у діяльності виконавчого комітету міської ради.  

На території м.Бережани сіл Рай та Лісники Тернопільської області 

розташовано 18 потенційно небезпечних об’єктів, які несуть загрозу життю і 

здоров’ю людей та територій. У наслідок високого рівня зношення 

технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних 

речовин, у тому числі при транспортуванні автомобільним та залізничним 

транспортом. Їх максимальна кількість при транспортуванні залізницею одним 

поїздом складає до 300 тонн (2-7 цистерн).  

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями 

зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними 

природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, 

сильними опадами, градом, снігопадами, обледенінням.  

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 

захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення 

становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із 

забезпечення пожежної безпеки в установах з причин недостатнього їх 

фінансування . 
 

3. Визначення мети програми 
Метою Комплексної програми є забезпечення державної політики щодо 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання 



проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від 

надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, 

визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і 

природної безпеки на території м.Бережани сіл Рай, Лісники та організаційних 

засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення 

безпечних умов для відпочинку населення та території міста, зменшення 

кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у 

повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та 

збереженням довкілля.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та      

джерела фінансування; строки та етапи виконання програми 
Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж    

2018 - 2020 років комплексу заходів та засобів. 

На першому етапі (2018 рік) : 

- утворення та модернізація пункту управління начальника цивільного 

захисту Бережанської міської ради, на мирний час і особливий період його 

технічне оснащення комп’ютерною та іншою оргтехнікою. 

- встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту  

сучасних засобів зв’язку і оповіщення, комп’ютерної та іншою оргтехніки, 

програмного забезпечення; 

- створення та накопичення матеріального резерву Бережанської міської 

ради для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечення особового складу міської ради та оперативних груп 

створених нею засобами радіаційного та хімічного захисту;  

- забезпечення роботи міської комісії з ПТЕБ та НС у зонах надзвичайних 

ситуацій, засобами радіаційного, хімічного захисту.  

 

На другому етапі (2019-2020 роки) передбачається: 

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

- технічне переоснащення підрозділів аврійно-рятувальних бригад (ланок) 

спеціалізованих служб цивільного захисту; 
 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та не бюджетних джерел фінансування.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Комплексної програми, становить 2 млн. 372,0 тис. грн, з них 2 млн.365,0 тис. 

грн.. – за рахунок міського бюджету, 7,0 тис. грн. не бюджетних джерел 

фінансування. 

Обсяг фінансування Комплексної програми уточнюється щороку під час 

складання проекту міського бюджету. 

Таблиця 1 
 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  



комплексної програми розвитку цивільного захисту Бережанського 

міської ради Тернопільської області  

на 2018-2020 роки 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

м.Бережани  сіл Рай та Лісники є: 

1. Створення та модернізація пункту управління начальника цивільного 

захисту на мирний час і особливий період його технічне обладнання, придбання 

та встановлення автономного джерела енергоживлення, оснащення 

комп’ютерною та іншою оргтехнікою із програмним забезпеченням. 

2. Проведення налагоджувальних робіт на пункті управління із 

встановлення зв’язку з начальниками спеціалізованих служб цивільного 

захисту, керівниками установ, підприємств та організацій м.Бережани сіл Рай та 

Лісники, що забезпечують життєдіяльність населення в умовах ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, та керівниками підприємств, що 

продовжують свою роботу в умовах особливого періоду  

3. Придбання та проведення будівельно-монтажних робіт з встановлення  

автоматизованої системи централізованого оповіщення. 

4. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних 

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-

відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

5. Забезпечення особового складу міських формувань засобами 

радіаційного та хімічного захисту. 

6. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій; 

7. Забезпечення роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС у зонах 

надзвичайних ситуацій, оснащення оперативних груп сучасними засобами 

зв’язку комп’ютерною та іншою оргтехнікою 

8. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту. 

Показники продукту виконання заходів Програми по роках наведені у 

таблиці 2. 

 

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів 

для виконання заходів по розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації, створення та накопичення місцевого матеріального резерву для 

Обсяг коштів,   

які пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання по роках 

тис.грн 
Усього 

витрат на 

виконання      

програми  

І ІІ 

2018 рік 2019-2020 роки 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому числі: 
416,3 1955,7 2372,0 

Міський  бюджет 409,3 1955,7 2365,0 

Не бюджетні джерела фінансування 7,0 - 7,0 



виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, моніторингу зсувних процесів 

і проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, 

неможливе.  



 



Додаток до розділу 5  

Комплексної програми  

Таблиця 2 
 

Показники продукту виконання заходів комплексної програми по роках         

                                

№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

Вихідні дані на 

завершення 

програми 

З них по роках 

 

2018 2019 2020 

1 

 

Нове будівництво міської системи централізованого оповіщення: 

- виконання проектно-кошторисних документації 

- впровадження основного автоматизованого робочого місця 

системи централізованого оповіщення  АРМ „Місто” 

- впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення 

територій 

- впровадження сигнально-гучномовних пристроїв оповіщення 

всередині приміщень 

 

 

од  

од 

 

од 

 

од 

 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1 

1 

 

10 

 

10 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

 

- 

- 

 

4 

 

4 

 

 

- 

- 

 

4 

 

4 

2 
Придбання, встановлення  та утримання джерела автономного 

електропостачання на пункті управління 
од 0 1 - 1 - 

3 

Створення та накопичення міського матеріального резерву для 

виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

відсотки 30 100 15 27 28 

4 

Забезпечення особового складу територіальних  

невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного 

захисту 

відсотки 0 100 22 40 38 

5 
Транспортне та майнове забезпечення міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
відсотки 0 50 10 15 25 

6 Проведення паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів од 0 6 6   

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету (секретар) Бережанської міської ради                                                                                                                               О.С.ТИМАНСЬКИЙ 



 

Додаток 2 

до розділу 6 Комплексної програми 

Таблиця 3 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

комплексної програми розвитку цивільного захисту на 2018-2020 роки 

 

№ 

з/п 
Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 
Разом 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Впровадження 

міської 

(місцевої) 

системи 

централізованог

о оповіщення 

 

1)  виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації для 

міської системи 

оповіщення. 

 

2018  

рік 

Відділ з питань 

цивільного захисту 

населення, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, та 

мобілізаційної 

роботи ( далі відділ 

з питань ЦЗН 

міської ради) 

Станційно-лінійна 

дільниця №1 

м.Бережани 

комбінованого 

центру 

телекомунікацій  

№ 142 м.Тернопіль 

Тернопільсьої філії  

ПАТ  

„Укртелеком” – 

(далі - СЛД №1 

КЦТ № 142 ТФ 

міський 

бюджет 

30,0 - - 30,0 Дасть можливість 

створити місцеву 

автоматизовану систему 

централізованого  

оповіщення населення на 

базі сучасних технологій. 

Забезпечить : 

- своєчасне інформування 

органів управління 

цивільного захисту про 

загрозу та виникнення 

надзвичайних ситуацій 

- скорочення часу на 

доведення рішень 

начальника цивільного 

захисту щодо виконання 

заходів з попередження та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

- своєчасне інформування 

населення про загрозу та 

виникнення надзвичайних 



ПАТ 

„Укртелеком”) 

ситуацій 

  2)  впровадження 

основного 

автоматизованого  

робочого місця 

системи 

централізованого 

оповіщення  

АРМ „Місто” 

2018 

рік 

 

Відділ з питань 

ЦЗН міської ради,  

СЛД №1 КЦТ № 

142 ТФ ПАТ 

„Укртелеком” 

міський 

бюджет 

70,0 - - 70,0 Придбання устаткування 

автоматизованого 

робочого місця системи 

централіз. опов. АРМ 

„Місто” Проведення 

монтажних та 

пусконалагоджувальних 

робіт  

  3)  впровадження 

сигнально-

гучномовних 

пристроїв 

оповіщення 

територій (БО-FM-

05) на території 

Бережанської міської 

ради 

 

 

2018- 

2020 

рік 

 

Відділ з питань 

ЦЗН міської ради,  

СЛД №1 КЦТ № 

142 ТФ ПАТ 

„Укртелеком” 

міський 

бюджет 

94,8 189,6 189,6 474,0 Доведення до населення 

сигналу оповіщення 

„Увага всім” на 

відкритих територіях (10 

к-тів) 

Місця встановлення 

блоків оповіщення на 

території 

Бережанської міської 

ради: 

магазин «Іванко»,      

магазин «Кооператор»,      

Ощадбанк,      Ратуша,       

Держадміністація,      

Просвіта,  

Центр зайнятості,      

Замок (В/Ч а 3200),     

Автостанція,     

гуртожиток 

«Політехніка». 

  4)  впровадження 

сигнально-

гучномовних 

пристроїв 

оповіщення 

2018- 

2020 

рік 

 

Відділ з питань 

ЦЗН міської ради,  

СЛД №1 КЦТ № 

142 ТФ ПАТ 

„Укртелеком” 

міський 

бюджет 

110,0 

 

 

 

 

220,0 

 

 

 

 

220,0 

 

 

 

 

550,0 Доведення до населення 

сигналу оповіщення 

„Увага всім” в 

адміністративних 

приміщеннях (10 к-тів). 



всередині приміщень 

(БО-FM-04) в 

населених пунктах 

районів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місця встановлення 

Блоків оповіщення в 

приміщеннях: 

Міська рада – 1 од. 

ЗОШ – 3 од. 

Гімназія – 1 од. 

Дитсадки – 3 од. 

Музшкола – 1 од. 

БНТШ – 1 од. 

  5) експлуатаційно-

технічне 

обслуговування 

апаратури 

оповіщення 

2018-

2020 

рік 

 

Відділ з питань 

ЦЗН міської ради,  

СЛД №1 КЦТ № 

142 ТФ ПАТ 

„Укртелеком” 

міський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 6,0 Забезпечить щорічне 

підтримання системи 

оповіщення цивільного 

захисту  в стані 

готовності до 

використання. 

ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
306,8 411,6 411,6 1130,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 20 %, 

2019 рік – 40 % 

2020 рік – 40 % 
 

2. Модернізації 

пункту 

управління 

начальника 

цивільного 

захисту 

Бережанської 

міської ради на 

мирний час і 

особливий 

період його 

технічне 

оснащення 

оргтехнікою, 

1. Косметичний 

ремонт приміщення 

пункту управління 

начальника 

цивільного захисту 

м.Бережани на 

мирний час і 

особливий період та 

його технічне 

оснащення 

сучасними засобами 

зв’язку, 

комп’ютерною та 

іншою оргтехнікою 

2018- 

2020 

рік 

 

Відділ з питань 

ЦЗН міської ради, 

СЛД №1 КЦТ № 

142 ТФ ПАТ 

„Укртелеком” 

Міській 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 60,0 Здійснення 

косметичного  ремонту 

приміщення пункту 

управління начальника 

цивільного захисту, 

оснащення його 

комп’ютерною та іншої 

оргтехнікою з 

ліцензійним програмним 

забезпеченням 

забезпечить покращення 

роботи оперативного 

штабу, зменшення часу 

на прийняття рішення 



ПЕОМ та їх  

програмним 

забезпеченням. 

та програмним 

забезпеченням . 

начальника ЦЗ та 

доведення його до 

виконавців.  По роках: 

2018 р. -  проведення 

косметичного ремонту, 

2019 р. - придбання 

ПЕОМ з  програмним 

забезпеченням, 

принтера, цифрового 

фотоапарату. 

2020 – придбання 

відеокамери та 

проектора показу 

відеоматеріалів.  

  2. Придбання, 

встановлення  та 

утримання джерела 

автономного 

електропостачання 

2019-

2020 

роки 

 

Відділ з питань 

ЦЗН міської ради 

Бережанський РЕМ 

Міській 

бюджет 

- 10,0 2,0 12,0 Забезпечить роботу 

пункту  управління 

начальника ЦЗ району та 

оперативного штабу в 

умовах надзвичайних 

ситуацій. 

  3. Забезпечення 

роботи оперативних 

груп у зонах 

надзвичайних 

ситуацій 

2019-

2020 

рік 

 

Фінансове 

управління та 

відділ з питань 

ЦЗН ВПО та МР 

міської ради 

Міській 

бюджет 

- 5,0 5,0 10,0 Придбання необхідного 

майна та розхідних 

матеріалів для 

забезпечення роботи 

оперативних груп у 

зонах надзвичайних 

ситуацій: 

- АІ-92 – 100 л.  

- гучномовець – 2 шт. 

- ліхтарі гасові -2 шт. 

- ліхтарі акумуляторні -  

2 шт., 

- шанцевий інструмент – 

2 к-ти. 

 



ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
20,0 35,0 27,0 82,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 25 %, 

2019 рік – 40 % 

2020 рік – 40 % 

 

3. Створення та 

накопичення 

матеріального 

резерву для 

виконання 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання та 

ліквідацію 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру 

 Щорічне 

проведення заходів з 

поповнення 

використаних 

матеріалів запасів та 

користування їх 

номенклатури за 

результатами 

проведення 

аварійно-

відновлювальних 

робіт з ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

2018- 

2020 

роки 

 

Фінансове 

управління та 

відділ з питань ЦЗН 

міської ради 

Міській 

бюджет 

30,0 35,0 58,0 123,0 Створення районного 

матеріального резерву та 

щорічне його 

поповнення відповідно 

до номенклатури та 

обсягів: 

бензин  А-92 - 2  т.,  

дизельне пальне – 2 т.,  

скло – 200 кв. метрів,   

шифер – 150 листів., 

цвяхи шиферні  - 30 кг.,  

лист оцинкований – 

                    100 листів.,  

мішки для піску –  

                    2000 шт.,  

пиломатеріали – 5 м.куб. 

ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
30,0 35,0 58,0 123,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 25 % 

2019 рік – 27 % 

2020 рік – 48 % 

 

4. Організація 

рятування 

людей на водних 

об’єктах 

Забезпечення 

проведення заходів з 

організації 

рятування людей на 

водних об’єктах 

району 

2018- 

2020 

роки 

 

Фінансове 

управління та 

відділ з питань ЦЗН 

міської ради,  

 

Міській 

бюджет 

9,0 18,0 36,0 63,0 Закупівля плавучих 

засобів, водолазної 

техніки та обладнання і 

шкіперського майна :  

2016 рік - рятувальні 

жилети - 4шт., 

рятувальні круги – 4 шт., 



канат капроновий – 50м. 

комплект спеціального 

водолазного обладнання 

-  1 к-т 

2017 - човен 

дюралюмінієвий типу 

«Прогрес 2» -1 од., 

навісний мотор для 

човна – 1 шт.   

ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
9,0 18,0 36,0 63,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 14 %, 

2019 рік – 28 % 

2020 рік – 58 % 
 

5. Забезпечення 

особового 

складу міських  

невоєнізованих 

формувань 

засобами 

радіаційного та 

хімічного 

захисту 

Забезпечення 

засобами 

радіаційного та 

хімічного захисту 

особового складу 

міських  

невоєнізованих 

формувань міського 

підпорядкування 

2018- 

2020 

роки 

 

Фінансове 

управління та 

відділ з питань ЦЗН 

міської ради,  

 

Міській 

бюджет 

11,0 19,5 18,5 48,0 Забезпечення засобами 

радіаційного та 

хімічного захисту з 

метою підвищення рівня 

захищеності  від впливу 

шкідливих техногенних 

факторів особового 

складу міської ради  

(48 чол.) 

з них: 

2 оперативні групи 

                          (8 чол.) 

 оперативний штаб  

                         (16 чол.),  

 евакуаційна комісія  

                         (24-чол.),  

відповідно до розрахунку: 

протигази – 48 штук, 

патрони регенеративні  

(РП-4-01) – 4 шт., 

респіратори – 48 штук 



костюми захисні  Л-1 – 

24  шт., костюми захисні 

ОЗК – 24 штук, 

дозиметри-гамма 

випромінювання 

індивідуальні ДКТ-21 – 

                               48 шт.,  

дозиметри-радіометри 

прилади рад.розвідки – 

                                   1шт,  

прилади хімічної 

розвідки – 1 шт,  

газоаналізатори – 1шт. 

ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
11,0 19,5 18,5 48,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 22 %, 

2019 рік – 40 % 

2020 рік – 38 % 
 

6. Транспортне та 

майнове 

забезпечення 

міської комісії з 

питань 

техногенно-

екологічної 

безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій 

Закупівля бензину 

А-95 для 

транспортного 

забезпечення міської 

комісії з питань 

техногенно-

екологічної безпеки 

та надзвичайних 

ситуацій 

2018- 

2020 

роки 

 

Фінансове 

управління та 

відділ з питань ЦЗН 

міської ради,  

 

Міській 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 9,0 Забезпечення роботи 

міської  комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій в польових 

умовах  на місці подій: 

- закупівля бензину  

А-92 – 0,1 т., 

- придбання канцтоварів 

ВСЬОГО за напрямком програми 

 

3,0 3,0 3,0 9,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік  – 33,0 %, 

2019 рік  – 33,0 %, 

2020 рік  – 33,0 %,  
 

 



7. Виконання 

заходів, 

спрямованих на 

навчання 

населення 

основам 

життєдіяльності, 

діям в  

екстремальних 

ситуаціях 

1. Проведення 

районних та участь в 

обласних змаганнях 

«Дружин юних 

пожежних», «Школа 

безпеки» : 

- придбання 

спорядження та його 

утримання 

-  забезпечення 

участі в обласних 

змаганнях 

 

2018- 

2020 

роки 

 

Відділ освіти, 

молоді а спорту 

міської ради 

Районний відділ 

управління ДСНС 

України в 

Тернопільській 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

3,5 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

3,0 

14,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

 

28,0 

 

 

 

 

 

 

13,0 

 

9,0 

Популяризація серед 

дітей та молоді 

здорового способу 

життя. Формування у 

дітей та підлітків 

відповідального 

ставлення до особистої і 

колективної безпеки, 

здобуття практичних 

навичок та умінь 

поведінки в 

екстремальних 

ситуаціях. 

Щорічне проведення 

змагань в кількості: 

- дружин юних 

пожежних 1 раз; 

- «Школа безпеки»1 раз 

2. Забезпечення 

проведення 

спортивно – масових 

заходів пожежно-

рятувального 

спрямування 

2018- 

2020 

роки 

 

Відділ освіти молоді 

та спорту  міської 

ради  

Районний відділ 

управління ДСНС 

України в області 

міський 

бюджет 

 

1,0 1,0 2,0 4,0 Участь команди у 

кущових та обласному 

змаганнях 

3. Виготовлення 

друкованої та іншої 

продукції з навчання 

населення основ 

безпеки 

життєдіяльності та 

діям в 

екстремальних 

ситуаціях 

2018- 

2020 

роки 

 

Відділ освіти молоді 

та спорту   

міської ради 

Районний відділ 

управління ДСНС 

України в області  

міський 

бюджет 

 

3,0 1,5 1,5 6,0 Виготовлення куточків 

цивільного захисту для 

шкіл: 

2018 р. – 12 к-тів, 

(ЦНАП, ДНЗ, 

гімназія,ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1,2,3,  

 ЗОШ І ступеня с.Рай 

с.Лісники). 

2019 рік – 5 к-тів 

(музична, художня  



школи, ЦДЮТ, 

ДЮСШ,).  

2020 рік - місця масового  

скупчення людей 

(водолазна станція, 

ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
19,5 18,0 22,5 60,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 20 %, 

2019 рік – 40 % 

2020 рік – 40 % 
 

8.  Виконання 

заходів, 

спрямованих на 

навчання 

керівних кадрів 

цивільного 

захисту 

 

 

 

 

Забезпечення 

слухачами обласних 

курсів підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів цивільного 

захисту 

2016-

2017 

Фінансове 

управління та 

відділ з питань ЦЗН 

міської ради,  

 

міський 

бюджет  

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

30,0 Забезпечення отримання 

керівними кадрами 

м.Бережаи підвищення 

кваліфікації з питань 

цивільного захисту та 

проходження ними 

навчання на обласних 

курсах цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Тернопільської області  

ВСЬОГО за напрямком програми 
міський 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 30,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 20 %, 

2019 рік – 40 % 

2020 рік – 40 % 
 

9.  Здійснення 

організаційних 

та спеціальних 

заходів щодо 

запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій 

1.Розроблення 

документів, 

необхідних для 

проведення 

аварійно-

рятувальних та 

інших невідкладних 

робіт на потенційно -

2018 - 

2020  

Керівники 

потенційно-

небезпечних 

об’єктів 

не 

бюджетні 

кошти 

2,0 - - 2,0 Зменшення ризику 

виникнення НС та 

досягнення 

гарантованого рівня 

захисту населення і 

територій від їх наслідків 



небезпечних 

об’єктах 

  2.Проведення 

паспортизації 

потенційно-

небезпечних об’єктів 

2018-  

2020  

 

Керівники 

потенційно-

небезпечних 

об’єктів 

не 

бюджетні 

кошти 

5,0 - - 5,0 Виготовлення паспортів 

потенційно-небезпечних 

об’єктів (ТзОВ Цегельний 

завод «Керамік») 

ВСЬОГО за напрямком програми  7,0 - - 7,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 100 %, 
 

10. Технічне 

переоснащення 

підрозділів 

оперативно-

рятувальної 

служби 

цивільного 

захисту. 

Закупівля 

аварійно – 

рятувального 

обладнання 

1) закупівля засобів 

захисту органів 

дихання та 

панорамних масок 

2018 -  

2020 

ДПРЧ-7 Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області 

міський 

бюджет 

400,0 - - 400,0 Закупівля засобів 

захисту органів дихання 

та панорамних масок: 

2018 рік – 10 од.  

придбати 10/20 од. 

2) закупівля 

пожежних рукавів 

2019 -  

2020 

ДПРЧ-7 Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області 

міський 

бюджет 

- 40,0  40,0 Закупівля пожежних 

рукавів. 

В 2019 році придбати 20 

шт. 

10.3. Закупівля 

пожежних касок та 

пожежних рукавиць 

2018 -  

2020 

ДПРЧ-7 Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області 

міський 

бюджет 

 120,0  120,0 Закупівля пожежних 

касок та пожежних 

рукавиць. 

В 2019 році придбати 

20/20 шт. 

10.4. Закупівля 

бойового одягу 

2018 -  

2020 

ДПРЧ-7 Управління 

ДСНС України в 

області 

міський 

бюджет 

  200,0 200,0 Закупівля бойового 

одягу. В 2020 році 

придбати 20 к-тів. 

10.5. Закупівля 

плавучих засобів 

2018 -  

2020 

ДПРЧ-7 Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області 

міський 

бюджет 

- - 20,0 20,0 Закупівля плавучих 

засобів (човен 

дюралієвий рятувальний 

з двигуном). 

В 2020 році - придбати 1 

од. та 1 комплект 

спецобладнання. 

 



10.6. Закупівля 

пожежних рукавів 

2019 -  

2020 

рік 

ДПРЧ-7 Управління 

ДСНС України у 

Тернопільській 

області 

міський 

бюджет 

- 20,0 20,0 40,0 Закупівля пожежних 

рукавів. 

В 2019 році придбати 20 

шт. 

ВСЬОГО за напрямком програми  400,0 180,0 240,0 820,0 

Щорічне виконання 

становитиме: 

2018 рік – 20 %, 

2019 рік – 40 % 

2020 рік – 40 % 
 

11. Обстеження 

територій 

імовірного 

забруднення 

вибухонебезпечн

ими предметами 

часів минулих 

війн та 

внаслідок 

військової 

діяльності. 

11.1. Розмінування 

території. 

2011 -  

2013  

Піротехнічна група 

Управління ДСНС 

України у 

Тернопільській 

області 

міський 

бюджет 

При потребі проведення 

обстеження території 

Використання земельних 

ресурсів очищених 

територій від 

вибухонебезпечних 

предметів у 

господарських цілях. 

 

Комплект шанцевого інструменту з розрахунку: сокира - 1 шт., лопата совкова - 1 шт., лопата звичайна – 1 шт., лом - 1 шт., ножівка по дереву - 1шт.,  

кирка - 1 шт., ключ трубний - 1 шт., домкрат – 1 шт., трос 5 м. - 1 щт.) 

Примітка: Відділ з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи -  відділ з 

питань ЦЗН, Станційно-лінійна дільниця №1 м.Бережани комбінованого центру телекомунікацій № 142 Тернопільсьої філії  ПАТ  „Укртелеком” – 

СЛД № 1 м.Бережани ТФ ПАТ „Укртелеком”. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету (секретар) Бережанської міської ради                                                                                                                                      О.С.ТИМАНСЬКИЙ 

 

 


