
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 25 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 13-р 

 
Щодо готовності з проведення заходів  
по мінімізації можливих негативних  
наслідків надзвичайних ситуацій на  
водних об’єктах 
 

Керуючись ст.12, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 16 січня 2018 року № 4 «Щодо готовності з проведення 

заходів по мінімізації можливих негативних надзвичайних ситуацій на водних 

об’єктах»,  Плану дій органів управління цивільного захисту Бережанської 

міської ради з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 

році, затвердженого на засіданні міської комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 30 листопада 2017 

року № 7): 
 

1. Відділам з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури міської ради спільно з районним 
відділом управління ДСНС України в області та Бережанським міжрайонним 
Управлінням водного господарства забезпечити готовність водосховищ, 
водогосподарських і гідротехнічних споруд, ставків, меліоративних систем та 
об’єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії вод, до пропуску 
льодоходу та повені. 

2. Утворити комісію з визначення стану готовності органів управління та 
сил цивільного захисту Бережанської міської ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області до дій під 
час можливого пропуску льодоходу, повені і дощових паводків у 2018 році та 
технічного стану гідроспоруд на водоймах, які розташовані на території 
Бережанської міської ради (далі - Комісія), у складі згідно з додатком. 

3. Комісії до 02 лютого 2018 року провести обстеження та визначити стан 
готовності органів управління та сил цивільного захисту Бережанської міської 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Тернопільської області до дій під час можливого пропуску льодоходу, повені і 
дощових паводків у 2018 році та технічний стан гідроспоруд на водоймах, які 



розташовані на території Бережанської міської ради. 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 
 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                       

       Малий С.В. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 25.01.2018 р. № 13-р 

 

 

СКЛАД 
комісії з визначення стану готовності органів управління  

та сил цивільного захисту бережанської міської ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської 
області до дій під час можливого пропуску льодоходу, повені і дощових 

паводків у 2018 році та технічного стану гідроспоруд  
 

 

 

 

 
 

 

 

АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

Перший заступник міського голови, голова комісії 

КАЛАКУРА Тарас 
Миколайович 

    Начальник районного відділу У ДСНС, заступник     

голови комісії 

МАЛИЙ Сергій 
Володимирович 

Члени комісії: 

Спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту 
населення Бережанської міської ради 

ГОЛОВА 
 Остап Михайлович 
 
 
ХАЛУПНИК Зіновій               Начальник   відділу ЖКГ, містобудування 
Онуфрійович                            та архітектури Бережанської міської ради 
 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                                 О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

Начальник Бережанського міжрайонного 

управління водного господарства  

 

Начальник відділу ЖКГ, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради 

інспектор з охорони навколишнього природного 

середовища Тернопільської області 


