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МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

12 квітня 2022 року м. Бережани №98-р 

 

Про вжиття заходів щодо запобігання 

та протидії пожежам в екосистемах і 

оперативного на них реагування 

 

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

Україні», відповідно до розпорядження голови обласної військової 

адміністрації від 25 лютого 2022 року № 150/01.02-01 «Про заборону 

відвідування лісів населенням і в’їзду до них механічних транспортних засобів 

та інших механізмів у період високої пожежної небезпеки протягом 2022 року», 

враховуючи лист Тернопільської обласної військової адміністрації від 

22.03.2022 р. №02-2481/25 з метою посилення протипожежного захисту 

населених пунктів, запобігання виникненню пожеж у зелених насадженнях і 

лісових масивах у межах населених пунктів Бережанської міської ради та 

прилеглих до них територій, а також оперативного на них реагування: 

 

1. Керівникам структурних підрозділів міської ради, міських спеціалізованих 

служб цивільного захисту, підприємств, організацій та установ, що 

розташовані на території Бережанської міської територіальної громади, 

головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

добровольчому формуванню Бережанської міської територіальної громади: 

1) посилити контроль щодо виконання всіх запланованих та 

профілактичних попереджувальних заходів з охорони лісів та зелених 

насаджень від пожеж. 

2) забезпечити будівлі та приміщення нормативною кількістю первинних 

засобів пожежогасіння, справними системами виявлення та гасіння 

пожеж, укомплектувати щити належним протипожежним інвентарем; 

2. Державним підприємствам «Бережанське державне лісомисливське 

господарство» та ДП «Бережанирайагроліс»: 

1) забезпечити виконання робіт з очищення лісових масивів та зелених 

насаджень від захаращеності, у першу чергу тих, що прилягають до 

населених пунктів, у межах просік під повітряними лінями 

електропередач, нафто-, газопроводів, влаштування мінералізованих 

смуг для попередження розповсюдження пожеж; 

2) організувати постійне патрулювання найбільш пожежонебезпечних 

лісових ділянок, прилеглих до населених пунктів, тимчасово 



обмежити у період надзвичайного високого класу (4-го та вище) 

пожежної небезпеки доступ населення у лісові масиви, а також в’їзд 

до них транспортних засобів; 

3) під час громадських заходів організувати чергування відповідальних 

осіб, виявлення та притягнення до відповідальності порушників 

правил пожежної безпеки. 

3. Тернопільському районному управлінню ГУ ДСНС України в 

Тернопільській області, відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської 

ради: 

1) забезпечити поширення у засобах масової інформації та соціальних 

мережах інформацій про необхідність дотримання правил пожежної 

безпеки, недопущення випалювання сухої трави та залишків 

рослинності, побутових відходів, а також щодо дій на випадок 

виникнення пожежі, сприяння участі експертів даного напрямку у 

телепрограмах та радіоефірах; 

2) постійно проводити оповіщення керівного складу органів управління 

цивільного захисту та дій населення у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій (пожеж) в екосистемах району. 

3) забезпечити здійснення заходів з питань координації і взаємодії 

спеціалізованих служб цивільного захисту щодо залучення їх до 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при виникненні пожеж в 

екосистемах на території Бережанської міської ради. 

4. Відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУ Національної 

поліції України в Тернопільської області спільно з Тернопільським 

районним управлінням ГУ ДСНС України в Тернопільській області та 

Державними підприємствами «Бережанське державне лісомисливське 

господарство» та «Бережанирайагроліс» посилити контроль щодо 

виконання комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення 

охорони лісів та зелених насаджень від пожеж та самовільного 

випалювання сухої рослинності та її залишків. 

5. Визначеним виконавцям про проведену роботу інформувати Бережанську 

міську раду до 10 липня та 10 листопада 2022 року. 

6. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури забезпечити узагальнення матеріалів та інформувати про вжиті 

заходи Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної 

військової адміністрації. 

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

29 червня 2017 року № 371 «Про вжиття заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню пожеж і оперативного на них реагування». 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Володимира УРДЕЙЧУКА. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


