
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від 12 травня 2016 р.                              №  208 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про підсумки роботи галузей господарського 
комплексу та соціальної інфраструктури              
м. Бережани в осінньо-зимовий період 
2015/2016 року та завдання з підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 
року  
 

Організаційно-технічні заходи з підготовки господарського комплексу та 
соціальної інфраструктури м. Бережани до роботи в осінньо-зимовий період 
2015/2016 року, затверджені розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 06 травня 2015 року № 253-од „Про підсумки роботи галузей 
господарського комплексу та соціальної інфраструктури області в осінньо-
зимовий період 2014/2015 року та завдання з підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період 2015/2016 року”, виконані. 

Опалювальний сезон 2015/2016 року в м. Бережани проходив стабільно, 
без порушень подачі теплоносія та надзвичайних ситуацій. Працювало 25 
котелень, у тому числі 6 комунальні та 19 відомчих, які опалювали житлові 
будинки, заклади охорони здоров’я, дошкільні навчальні заклади та школи. 

Незважаючи на певні труднощі з оплатою за використані споживачами 
енергоресурси, що фінансувалися з державного, обласного та міського бюджету, 
в м. Бережани забезпечено безперебійне електро-, тепло-, газопостачання 
дошкільних та навчальних закладів, об’єктів соціальної сфери та підприємств 
комунальної теплоенергетики. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 04.04.2016 р. № 141 
опалювальний сезон 2015/2016 року завершено 5 квітня 2016 року. 

У період підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року 
необхідно забезпечити виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих 
на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, та 
проведення стовідсоткових розрахунків за використані енергоносії. 

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово- 
комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів 
соціальної сфери м. Бережани в умовах осінньо-зимового періоду 2016/2017 
року: 

1. Затвердити: 
1) заходи з підготовки галузей господарського комплексу та соціальної 

інфраструктури м. Бережани до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року 
згідно з додатком 1; 

2) склад штабу з підготовки галузей господарського комплексу та 
соціальної інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 
року згідно з додатком 2. 



2. Виконавчому комітету міської ради, структурним підрозділам міської 
ради та керівникам підприємств, відповідальним за підготовку господарського 
комплексу до роботи в осінньо-зимовий період: 

1) проаналізувати проходження осінньо-зимового періоду 2015/2016 року 
та до 01 червня 2016 року затвердити комплекс заходів щодо підготовки 
підприємств, установ і організацій житлово-комунального, дорожнього 
господарства, підприємств промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, 
будівельної галузі, об’єктів освіти і науки, охорони здоров’я, культури, соціальної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року, організацію 
виконання яких забезпечити до 01 жовтня 2016 року; 

2) проводити щомісяця наради з керівниками підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності з питань підготовки до зими об’єктів 
житлово-комунального господарства, систем тепло-, електро-, газо-, 
водопостачання і водовідведення, житлових будинків та об’єктів соціальної 
інфраструктури, заслуховувати звіти керівників відповідних галузей про хід 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період; 

3) забезпечити стовідсоткове погашення заборгованості за спожиту 
теплову енергію підприємствам комунальної теплоенергетики та іншим 
підприємствам, які постачали в опалювальному періоді 2015/2016 року тепло і 
гарячу воду бюджетним установам та населенню; 

4) завершити до 01 жовтня 2016 року підготовку об’єктів господарського 
комплексу та соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 
2016/2017 року; 

5) про хід виконання заходів з підготовки галузей економіки та соціальної 
інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року інформувати 
управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації щомісяця 
до 28 числа упродовж травня - жовтня 2016 року. 

3. Відділу житлово-комунального господарства містобудування та 
архітектури, керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту міської ради  
спільно редакцією газети „Бережанське Віче” постійно висвітлювати хід 
підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури м. Бережани 
до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року. 

4. Відділу житлово-комунального господарства містобудування та 
архітектури узагальнену інформацію про виконання заходів з підготовки  до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017року надавати Управлінню житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації до 05 числа 
наступного місяця упродовж червня - жовтня 2016 року. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови згідно з розподілом обов’язків. 
 
 

 

                 Міський голова                                                                В.Я.МУЗИЧКА 
 

 
                     Кисельов С.В. 
                     Халупник З.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського 

голови 

12.05.2016 № 208 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки галузей господарського комплексу та соціальної 

інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий період  

2016/2017 року 

 

№ 
з/п Назва заходів Термін 

виконання Відповідальні за виконання 

1. Визначити відповідальних за 

підготовку господарського 

комплексу м. Бережани до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 2016/2017 року 

до 
20 травня 
2016 року 

Виконавчий комітет 
міської ради, структурні 
підрозділи міської ради, 
керівники об’єктів 
господарювання 

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 2016/2017 року, з 

урахуванням недоліків 

минулого опалювального 

сезону 

до 01 
червня 

2016 року 
 

Виконавчий комітет міської 

ради, структурні підрозділи 

міської ради, 

Бережанське УзЕГГ ПАТ 

„Тернопільгаз”, 

Бережанський РЕМ ВАТ 

„Тернопільобленерго”, 

філія „Бережанський 

райавтодор” 

Теплокомуненерго 

МКП „ Господар ”  

МКП „ Добробут ” 

3. Забезпечити до початку 

опалювального сезону 

проведення стовідсоткових 

розрахунків споживачів за 

використані в 2016 році 

електричну та теплову 

енергію, природний газ, 

надані послуги з 

водопостачання і 

водовідведення та погашення 

боргів минулих років, 

недопущення їх у 

майбутньому, посилити 

претензійно-позовну роботу 3 

до 
01 жовтня 

2016 року 

Виконавчий комітет міської 

ради, сектор економіки, 
спільно з підприємствами 
житлово-комунальної галузі 
 



найбільшими боржниками 

4. Переглянути тарифи на 

житлово- комунальні послуги 

та 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 
01 жовтня 

2016 року 

Виконавчий комітет міської 

ради, структурні підрозділи 

міської ради, 
спільно з підприємствами 
житлово-комунальної галузі 
 

5. Забезпечити скорочення та 

заміщення споживання 

природного газу бюджетними 

установами та організаціями, 

підприємствами - 

виробниками теплової енергії 

до 

15 жовтня 

2016 року 

Виконавчий комітет міської 

ради, структурні підрозділи 

міської ради, спільно з 

Бережанським УзЕГГ ПАТ 

„Тернопільгаз”, 
ОКП Теплокомуненерго 

6. Забезпечити заготівлю 
твердого палива для 
стабільної роботи котелень 
закладів соціальної сфери у 
наступному опалювальному 
періоді 

до 
15 вересня 
2016 року 

Структурні підрозділи 
міської ради, виконавчий 
комітет міської ради 

7. 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 

2016 рік 
 

Виконавчий комітет міської 
ради, структурні підрозділи 
міської ради 

8. Інформувати споживачів 
через засоби масової 
інформації про необхідність 
вжиття заходів щодо 
енергозбереження в побуті, 
суспільному споживанні та 
необхідність своєчасної 
оплати за надані послуги 

постійно Виконавчий комітет міської 
ради, структурні підрозділи 
міської ради спільно із 
засобами масової 
інформації 



9. Продовжити роботу щодо 
популяризації державної 
програми підтримки 
населення із впровадження 
енергоефективних заходів 

постійно Виконавчий комітет міської 
ради спільно із засобами 
масової інформації 

10. Забезпечити підготовку 
житлових будинків та об’єктів 
соціальної сфери з 
обов’язковою видачею 
паспортів та актів готовності 
до опалювального періоду 

ДО 
15 жовтня 
2016 року 

Виконавчий комітет міської 
ради, структурні підрозділи 
міської ради, житлово-
експлуатаційні, 
теплопостачальні 
підприємства 

11. Забезпечити виконання 
заходів з правомірного 
використання газу у побуті, 
підготовку актів придатності 
димових та вентиляційних 
каналів, додержання порядку 
здійснення технічного нагляду 
за встановленим газовим 
обладнанням 

2016 рік Виконавчий комітет 
міської ради, структурні 
підрозділи міської ради, 
житлово-експлуатаційні 
підприємства, Бережанське 
УзЕГГ ПАТ 
„Тернопільгаз” 
 

12. Для сталого енергопостачання 
господарського комплексу 
міста виконати ремонтні та 
профілактичні роботи на 
об’єктах енергопостачання і 
електромереж відповідно до 
затверджених планів роботи 
товариства 

ДО 
01 жовтня 
2016 року 

Бережанський РЕМ ВАТ 
„Тернопільобленерго” 

13. Для сталого газопостачання 

господарського комплексу 

міста: 

- 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 в зимовий період 

до 01 

жовтня 

2016 року 

Бережанське УзЕГГ ПАТ 

„Тернопільгаз  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет міської 

ради, Бережанське УзЕГГ 

ПАТ „Тернопільгаз” 



14. Для забезпечення безаварійної 
експлуатації шляхового 
господарства міста: 

- закінчити запланований 
ремонт доріг загального 
значення та вулиць   

- заготувати в необхідній 
кількості протиожеледні 
матеріали, підготувати 
машини, механізми, 
спецавтотехніку, створити в 
дорожньо-експлуатаційних та 
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 міста 

ДО 
01 жовтня 
2016 року 

ДО 
01 жовтня 
2016 року 

ДО 
01 

листопада 
2016 року 

Виконавчий комітет міської 
ради, філія Бережанський 
«Райавтодор» 

 

 

 

-II- 

 

 

 

 

 

-II- 

 

 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                 О.С.ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського 

голови 

12.05.2016 № 208 

 

СКЛАД 

штабу з підготовки галузей господарського комплексу  

та соціальної інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий 

період 2016/2017 року 

 

 

МУЗИЧКА 

Володимир Ярославович  

 

- міський голова м. Бережани, голова штабу; 

 

АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

 

- перший заступник міського голови, 

заступник голови штабу; 

 

ХАЛУПНИК 

Зеновій Онуфрійович 

-  начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури та 

міської ради, секретар комісії ; 

 

Члени штабу: 

  

КІЗИМА 

Марія Володимирівна 

 

МЕЛЬНИЧУК 

Олена Віталіївна 

- начальник фінансового управління 

Бережанської міської ради; 

 

- начальник відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Михайлівна  

 

 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради; 

 

ВРИДНИК  

Василь Романович  

- Головний лікар Бережанської районної 

центральної комунальної лікарні (за згодою); 

 

БУРДАШ 

Андрій Євгенович 

 

-директор МКП «Добробут» 

 

ХОМЕЦЬКИЙ 

Михайло Семенович 

 

- директор МКП «Господар». 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                  О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 


