
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІІ скликання 

V сесія 

(VІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  

 

від 22 вересня 2016 року         № 364 

 

Про Програму протипаводкового захисту і 

покращення технічного стану відкритих джерел та 

водотоків, інших об’єктів водного фонду та 

підвищення ефективності їх використання на 

території Бережанської міської ради на 2016 - 2020 

роки 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1 (підпункт "а" частини 1) статті 

76 Бюджетного кодексу України, та заходів економічного та соціального 

розвитку міста Бережани, сіл Лісники та Рай, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму протипаводкового захисту і покращення технічного 

стану відкритих джерел та водотоків, інших об`єктів водного фонду та 

підвищення ефективності їх використання на території Бережанської 

міської ради на 2016 - 2020 роки з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити першому заступнику 

міського голови П. Адамовичу. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Сесією Бережанської міської Ради 

№ 364  від 22 вересня 2016 року 

 
П Р О Г Р А М А  

протипаводкового захисту і покращення технічного стану відкритих 

джерел та водотоків, інших об’єктів водного фонду та підвищення 

ефективності їх використання на території Бережанської міської ради на 

2016 - 2020 роки 

 

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розробки Програми Бережанське міжрайонне управління водного 

господарства 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 Земельний і Водний кодекси України, – 

Розпорядження ОДА від 16 листопада 2015 року 

№703-од «Про стан використання водних об’єктів 

Тернопільської області, вжиття заходів щодо його 

покращення та запобігання виникненню на них 

надзвичайних ситуацій» 

– Лист Тернопільського обласного управління 

водних ресурсів до департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації від 

29.02. 2016 року №196 про «Стратегію роботи 

облводресурсів в період маловоддя на 2016 рік» 

– Лист ОДА від 02 березня 2016 року №16 «Про 

використання водних ресурсів області в умовах 

низької водності» 

3. Розробник Програми Бережанське міжрайонне управління водного 

господарства 

4. Співрозробник Програми Бережанська міська рада 

5. Відповідальний виконавець Програми Бережанська міська рада 

6. Учасник Програми Бережанське міжрайонне управління водного 

господарства, Бережанська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки. 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

довгострокових програм) 

  кошти міського бюджету 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми , 

всього, в тому (тис. грн.) 

   245   тис. грн. 

 Кошти міського бюджету в межах кошторисної програми   

245 тис. грн. 

 

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

Програма протипаводкового захисту і покращення технічного стану 

відкритих джерел та водотоків інших  об’єктів водного фонду та підвищення 

ефективності їх використання на території Бережанської міської ради на 2016- 

2020 роки розроблена відповідно до Земельний і Водний кодекси України, – 

Розпорядження ОДА від 16 листопада 2015 року №703-од «Про стан 



використання водних об’єктів Тернопільської області, вжиття заходів щодо 

його покращення та запобігання виникненню на них надзвичайних ситуацій» 

– Лист Тернопільського обласного управління водних ресурсів до департаменту 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 29.02. 2016 року №196 

про «Стратегію роботи облводресурсів в період маловоддя на 2016 рік» 

– Лист ОДА від 02 березня 2016 року №16 «Про використання водних ресурсів 

області в умовах низької водності».  Програма передбачає організаційно - 

економічні заходи щодо збереження джерел, малих річок, водотоків, 

відновлення та підвищення продуктивності і ефективності об’єктів водного 

фонду. 

 

3. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

 підвищення ефективності використання джерел, водотоків, малих річок, 

споруд на них, збереження, раціональне використання водних ресурсів в період 

маловоддя: 

- відновлення функціонування об’єктів водного фонду; 

- збереження об’єктів водного фонду; 

- збереження сталого і надійного функціонування наявних об’єктів водного 

фонду шляхом проведення ремонтно - оглядових робіт у повному обсязі на 

території Бережанської міської ради ; 

 

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

етапи виконання. 

Дана Програма розрахована на період 2016-2020 роки. 

Відновлення функціонування джерел і відтворення роботи водотоків 

здійснюватиметься шляхом: 

- проведення реконструкції і ремонтів на об'єктах водного фонду; 

- проведення ремонтно - доглядових робіт на об'єктах водного фонду; 

- проведення культуртехнічних робіт; 

- проведення розчистки джерел, водотоків; 

Програма протипаводкового захисту і покращення технічного стану відкритих 

джерел та водотоків інших  об’єктів водного фонду та підвищення ефективності 

їх використання на території Бережанської міської ради на 2016 - 2020 роки, 

розрахована на 5 років. Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок 

коштів міського бюджету у розмірі 250 тис. гривень.  

 

Ресурсне забезпечення Програми  
(гривень) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

  

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

60000 65000 28000 45000 52000 250000 



місцевий  бюджет 60000 65000 28000 45000 52000 250000 

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники. 
Основними завданнями Програми є : 

- збереження та відновлення об’єктів водного фонду (річок, водостоків і 

джерел),  в період маловоддя.583 

 Орієнтовна вартість робіт на об’єктах по Бережанській міській раді на 

2016-2020 рр. 
№ 

п/п 

Бережанська міська 

рада 

Всього на 

2016-

2020рр. 

тис. грн. 

2016р. 

тис.грн 

2017р. 

тис.грн 

2018р. 

тис.грн 

2019р. 

тис. грн 

 

2020р. 

тис. грн 

1 Розчистка джерела в 

с.Рай 

60,00 60,00     

2 Розчистка водотоку в 

с.Лісники 

65,00  65,00    

3 Розчистка водотоку 

«Зарайський потік» 

28,00   28,00   

4 Розчистка джерела в 

с.Лісники 

45,00    45,00  

5 Розчистка інших 

водотоків,джерел 

52,00     52,00 

 Всього 250,00 60,00 65,00 28,00 45,00 52,00 

 

22,7 тис. 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація виконання заходів Програми «Протипаводкового захисту і 

покращення технічного стану відкритих джерел та водотоків, інших об’єктів 

водного фонду та підвищення ефективності їх використання на території 

Бережанської міської ради на 2016 - 2020 роки»  та контроль за використанням 

коштів, виділених з міського бюджету на її фінансування, покладається на 

МКП «Господар», яке на основі звітів, наданих виконавцями Програми, щороку 

звітує про стан її виконання перед Бережанською міською радою. 

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на 

фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів Програми здійснюється 

фінансовим управлінням Бережанської міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                              П. Гончар 

    

 


