
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 30 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 19-р 

 

Про затвердження плану основних заходів щодо 

забезпечення сталого функціонування об’єктів та 

систем житлово-комунального господарства під 

час пропуску льодоходу, повені і паводків у 2018 році 
 

На виконання листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05.01.2018 № 7/9-255 щодо 

підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 році, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 

підготовки  міської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до 

дій за призначенням під час можливого пропуску льодоходу, повені чи 

паводків, захисту населення, територій, матеріальних цінностей від стихії та 

мінімізації збитків: 

 

1. Затвердити план основних заходів Бережанської міської ланки щодо 

забезпечення сталого функціонування об’єктів та систем житлово-
комунального господарства під час пропуску льодоходу, повені і паводків у 
2018 році, що додається. 

2. Співвиконавцям розпорядження інформацію про виконання завдань 
плану основних заходів Бережанської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту з підготовки та пропуску 
можливого льодоходу, повені та паводків у 2018 році подавати відділу з питань 
цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 
мобілізаційної роботи міської ради у терміни, зазначені у кожному пункті 

плану, для подальшого узагальнення та інформування керівництва 
Тернопільської обласної державної адміністрації. Остаточну інформацію 
подати до 02.03.2018 року. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 
розпорядження покласти на відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Адамовича П.П. 
 

 Міський голова                      В.Я. МУЗИЧКА                   
       Халупник З.О. 



                       Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 30 січня 2018 № 19-р 
 

ПЛАН 

основних заходів щодо забезпечення сталого функціонування об’єктів та систем 

житлово-комунального господарства під час пропуску льодоходу, повені і 

паводків у 2018 році 
                                                                          
№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Визначити об’єкти та системи житлово-

комунального господарства, що можуть 

зазнати негативного впливу природних 

явищ та розробити план заходів щодо 

забезпечення їх сталого функціонування під 

час пропуску льодоходу, повені і паводків в 

2018 році. 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут»  

2. Уточнити розрахунок сил та засобів 

підприємств житлово-комунального госпо-

дарства, для проведення запобіжних заходів 

і виконання робіт з ліквідації наслідків 

льодоходу, повені та паводків 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

3. Провести перевірку стану об’єктів та систем 

житлово-комунального господарства, що 

знаходяться у зоні впливу шкідливої дії 

льодоходу, повені та паводків. Вжити 

заходів для забезпечення їх готовності до 

проходження паводку, льодоходу та повені. 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

4. Здійснити заходи щодо забезпечення 

безперебійної роботи водозаборів 

господарсько-питного призначення, 

водопровідно-каналізаційних споруд і 

мереж, систем зливової каналізації, 

дренажних систем, природних і штучних 

дренажів для відведення талої та дощової 

води населених пунктів в умовах можливої 

повені та паводків. 

Особливу увагу звернути на герметичність 

експлуатаційних та спостережних 

свердловин та інших об’єктів водопровідно-

каналізаційного господарства. 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

5. Підготувати для попередження та ліквідації 

негативних наслідків повені та паводків 

інженерну й автомобільну техніку, мобільне 

насосне обладнання, автономні джерела 

живлення, засоби забезпечення питною 

водою. 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

6. Визначити кількість матеріальних резервів, 

призначених для запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій, необхідний 

аварійний запас паливно-мастильних, 

будівельних та сипучих матеріалів, мішків, 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 



засобів освітлювання, захисного одягу, 

шанцевого інструменту, тощо. Забезпечити 

його завчасне та раціональне розміщення 

поблизу зон можливих затоплень 

7. Забезпечити нормативні запаси реагентів, 

знезаражуючих засобів і реактивів для 

очищення та знезараження питної води, 

проведення посиленого відомчого 

лабораторного контролю і державного 

санітарного нагляду за якістю питної води в 

умовах проходження повені та паводків. 

до 28 лютого 

2018 року 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

8. Забезпечити оперативне реагування у разі 

порушення нормальних умов проживання 

населення та сталого функціонування 

об’єктів життєзабезпечення пов’язаних з 

пропуском весняної повені. 

в умовах 

проходження 

паводку, 

льодоходу та 

повені 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

9. У разі виникнення аварійних ситуації на 

об’єктах та системах житлово-комунального 

господарства своєчасно надавати інформацію 

про них в міську раду (2-14-46)  

в умовах 

проходження 

паводку, 

льодоходу та 

повені 

Перший заступник 

міського голови, БМКП 

«Господар»,  БМКП 

«Добробут» 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                               О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


