
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХVІ сесія  

(V засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 травня 2019 року          № 1330 

 

Про затвердження Програми захисту від 

шкідливої дії вод, розчищення водостічних канав 

та очищення водопропускних труб на території 

Бережанської міської ради на 2019 – 2022 роки 

 

Керуючись ст.ст.85, 91 Бюджетного кодексу України, Законами України «Про 

затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року», «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 Програму захисту від шкідливої дії вод, розчищення 

водостічних канав та очищення водопропускних труб на території 

Бережанської міської ради на 2019 – 2022 роки, в редакції згідно додатку. 

2.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності щорічно 

передбачати видатки на реалізацію даної Програми виходячи з реальної 

можливості бюджету. 

3.  Фінансовому управлінню передбачати видатки на реалізацію даної 

Програми та забезпечити її фінансування в межах реальних можливостей 

бюджету на 2019 -  2022 роки. 

4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради здійснити заходи щодо виконання Програми 

захисту від шкідливої дії вод, розчищення водостічних канав та очищення 

водопропускних труб на території Бережанської міської ради на 2019 – 

2022 роки. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



Додаток 1  

до рішення сесії міської ради  

№ 1330 від 30.05.2019 року  

  

 

ПРОГРАМА 

захисту від шкідливої дії вод, розчищення водостічних канав та очищення 

водопропускних труб на території Бережанської міської ради на 2019 – 

2022 роки 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення програми Бережанська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади (органу місцевого 

самоврядування) про розроблення 

програми 

Закон України «Про затвердження 

Загальнодержавної цільової 

програми розвитку водного 

господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро 

на період до 2021 року» 

3. Розробник програми 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської 

ради 

4. Співрозробники програми - 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської 

ради, Бережанське МКП 

«Господар» 

6. Учасники програми Бережанське МКП «Господар» 

7. Термін реалізації програми 2019 - 2022 роки 

7.1. 
Етапи виконання програм 

(для довгострокових програм) 
- 

8. 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Міський бюджет та кошти інших 

джерел, не заборонених 

законодавством 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, тис. грн., 

всього, у тому числі: 

2600 

9.1. 
Коштів бюджету Бережанської 

міської ради, тис.грн. 
2600 

9.2 Інші джерела, тис.грн. - 

 
 



2. Основні положення 

Сформована гідрографічна мережа, геоморфологічні особливості рельєфу 

суттєво сприяють накопиченню поверхневих вод в період повені і паводків. 

Під впливом природних і техногенних факторів відбувається насиченість 

водою поверхневого шару грунтів, що викликає негативні зміни 

гідрогеологічного середовища і призводить до підтоплення територій, а 

населення і суб'єкти господарювання зазнають значних економічних, 

соціальних і екологічних втрат. 

Однією з гострих проблем щодо шкідливої дії вод є підтоплення 

домогосподарств на території Бережанської міської ради. 

Програма захисту передбачає наукове і техніко - економічне 

обґрунтування інженерних і організаційних заходів по ліквідації шкідливої дії 

вод з метою недопущення та мінімізації її впливу у майбутньому, які 

виникають внаслідок сильних дощів, інтенсивного танення снігів, надмірного 

зволоження ґрунтів, підйому рівнів ґрунтових вод, а також аварій на водних 

об'єктах. 

 

3. Мета та основні завдання Програми 

Основною метою Програми є ліквідація шкідливої дії вод і недопущення 

її в майбутньому на населені пункти, інженерні споруди, будівлі і угіддя 

території Бережанської міської ради. 

Головним призначенням цієї Програми та заходів по її впровадженню є 

захист населеного пункту і угідь території Бережанської міської ради від 

шкідливої дії води. 

Серед завдань, що мають бути вирішені Програмою є:  

- розчищення водостічних канав  

- очищення водопропускних труб 

- приведення водостічних канав і водопропускних труб в робочий стан; 

- укріплення берега та очистка русла р. Золота Липа в межах території 

Бережанської міської ради; 

 

4. Управління програмою 

Управління Програмою здійснює Бережанська міська рада, яка 

забезпечує реалізацію заходів по її виконанню згідно чинного законодавства, а 

виконання цієї Програми проводить Бережанське міське комунальне 

підприємство «Господар». 

Ця Програма є складовою частиною соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

5. Джерела фінансування 

Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого 

бюджету, передбачені на реалізацію її заходів відповідно до плану фінансового 

забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти інших джерел 

фінансування, які не заборонені чинним законодавством. 

 



6. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання даної Програми значно покращить екологічну ситуацію, 

створить надійну інженерну мережу захисту населених пунктів і 

сільськогосподарських угідь, яка буде мінімізувати, а по можливості не 

допускати збитків для населення і сільськогосподарського виробництва від 

шкідливої дії вод. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься  

постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва. 

З метою системного аналізу реалізації Програми щорічно передбачається 

проведення моніторингу її виконання.  

 

 

Секретар міської ради       Петро ГОНЧАР 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення сесії міської ради  

№ 1330 від 30.05.2019 року  

 

Заходи 

щодо реалізації Програми захисту від шкідливої дії вод, розчищення водостічних канав та очищення водопропускних 

труб на території Бережанської міської ради на 2019 – 2022 роки 

 

№ 

п/п 
Заходи по ліквідації підтоплення 

Вартість 

робіт, 

тис. грн. 

в тому числі по роках 

Виконавці Джерело фінансування 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Поглиблення, розчистка, відновлення 

водостічних канав та водопропускних 

труб 

1100 200 300 300 300 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

Кошти міського бюджету м. 

Бережани 

2. 

Укріплення берега та очистка русла р. 

Золота липа в межах території 

Бережанської міської ради 

1500 300 400 400 400 

Бережанське 

МКП 

«Господар» 

Кошти міського бюджету м. 

Бережани, кошти з інших 

джерел не заборонених 

законом 

 Всього 2600 500 700 700 700   

 
 

Секретар міської ради         Петро ГОНЧАР 

 


