
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2016 року        № 165 

            

Про затвердження заходів забезпечення в   

м. Бережани сталого проходження осінньо-

зимового періоду 2016/2017 року  
 

Керуючись ст. ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити  заходи  забезпечення в м. Бережани сталого проходження 

осінньо-зимового періоду 2016/2017 року, згідно додатку № 1. 

2. Затвердити склад штабу із забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону, запобігання аваріям та проведення оперативних 

відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий 

період 2016/2017 року, згідно додатку № 2. 

3. Реалізацію даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

4. Виконавчому комітету міської ради, відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради, штабу із 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону, запобігання аваріям 

та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах 

життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2016/2017 року забезпечити  

виконання плану заходів  сталого проходження осінньо-зимового періоду 

2016/2017 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

 
                      Халупник З.О. 

 



Додаток  № 1 

до рішення виконавчого комітету 

бережанської міської ради  

від  25.11.2016 року №  165 

 

ЗАХОДИ 

із забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 

2016/2017 року 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів 
Термін 

 виконання Відповідальні за виконання 

1. Визначити відповідальних за роботу 

господарського комплексу міста під час 

роботи в осінньо-зимовий період 

2016/2017 року 

до 
01.12.2016 р. Виконком Бережанської міської 

ради  

 

2. Забезпечувати проведення 

стовідсоткових розрахунків споживачів 

за використані 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 з 

найбільшими боржниками 

 

 

   постійно 

Виконком Бережанської  

міської ради спільно з  

МКП «Добробут»,  

Бережанським УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз», Бережанським 

РЕМ, Бережанським тепловим 

районом КПТОР 

 «Тернопільтеплокомуненерго» 

3.. Забезпечувати перегляд тарифів на 

житлово-комунальні послуги, приведення 

їх до економічно обгрунтованого 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 обгрунтованими 

витратами на їх виробництво 

 

   постійно 

Виконком Бережанської 

міської ради спільно з       

МКП «Добробут», 

МКП «Господар» 

4. Забезпечити заготівлю твердого палива 

для стабільної роботи котелень закладів 

соціальної сфери у наступному 

опалювальному періоді 

 

   постійно 

 

Виконком Бережанської міської 

ради 

5. Інформувати споживачів через засоби 

масової інформації про необхідність 

вжиття заходів щодо енергозбереження в 

побуті, суспільному споживанні та 

необхідність своєчасної оплати за надані 

послуги 

 

 

    постійно 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно із засобами 

масової інформації 

6. Продовжувати роботу щодо 

популяризації державної програми 

підтримки населення із впровадження 

енергоефективних заходів 

    

   постійно 

Виконком Бережанської міської 

ради спільно із засобами 

масової інформації  

7. Забезпечувати цілодобову роботу постійно  Виконком Бережанської 



аварійно-диспетчерських служб та їх 

оперативне реагування на аварійні 

ситуації, що можуть виникати під час 

проходження опалювального періоду 

міської ради спільно із  

МКП «Господар», МКП 

«Добробут»  та Бережанським 

тепловим районом КПТОР 

«Тернопільтеплокомуненерго», 

Бережанським УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз», 

8. 

Інформувати управління житлово- 

комунального господарства облдержадм-

іністрації про аварійні ситуації, які 

можуть виникати під час проходження 

опалювального періоду 

постійно Виконком Бережанської міської 

ради спільно із  

МКП «Господар», МКП 

«Добробут»  та Бережанським 

тепловим районом КПТОР 

Тернопільтеплокомуненерго 

9. Відповідно до пункту 2 доручення голови 

обласної державної адміністрації від 13 

вересня 2016 року № 80 продовжити 

роботу щодо комплексного обстеження 

котелень області усіх форм власності під 

час проходження опалювального періоду 

постійно Члени робочої групи з 

обстеження котелень міста усіх 

форм власності, утвореній при 

Бережанській міській раді 

10. Для сталого газопостачання 

господарського комплексу області: 

- виконувати необхідні 

профілактичні ремонтні та 

налагоджувальні роботи 

газорозподільних систем та пунктів 

магістральних, зовнішніх мереж 

газопостачання; 

виконувати план дій щодо вжиття заходів 

при виникненні аварійних ситуацій у 

газовому господарстві м. Бережани в 

осінньо- зимовий період 

постійно 

Бережанське УЕГГ ПАТ 

Тернопільгаз”, 

 

виконком Бережанської  міської 

ради, Бережанське УЕГГ ПАТ 

«Тернопільгаз»,   

 

 

 

11. Для забезпечення безаварійної 
експлуатації шляхового господарства 
міста: 

- забезпечувати в необхідній 
кількості протиожеледні матеріали, 
машини, механізми, спецавтотехніку, 
створити в дорожньо-експлуатаційних та 
комунальних підприємствах 
десятиденний запас пального та 
мастильних матеріалів; 

- вживати в установленому порядку 
заходи щодо залучення машин, 
механізмів та спецтехніки підприємств 
різних форм власності для боротьби із 
заметами на дорогах міста 

постійно  Виконком Бережанської 
міської ради, МКП «Господар» 

     

 

Перший заступник  

міського голови                                                       П.П. АДАМОВИЧ 
 



                                                                                 Додаток  № 1 
до рішення виконавчого комітету 

бережанської міської ради  

від  25.11.2016 року №  165 

 

С К Л А Д 

 штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, запобігання 

аваріям та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах 

життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2016/2017 року 

 

АДАМОВИЧ   -   перший заступник  міського 

Петро Павлович                                  голови, керівник штабу 

КІСЕЛЬОВ    -   начальник відділу з питань цивільного 

Сергій Васильович                            захисту населення, взаємодії з правоохо- 

                                                          ронними органами, мобілізаційної роботи, 

                                                           заступник керівника штабу 

ХАЛУПНИК   -   начальник відділу житлово-комунального 

Зіновій Онуфрійович                        господарства, містобудування та  

      архітектури, секретар штабу  

 

Члени штабу: 

 

ХОМЕЦЬКИЙ   -   директор МКП «Господар» 

Михайло Семенович 

БУРДАШ    -   директор МКП «Добробут» 

Андрій Євгенович 

СПЯК     -   директор МКП «Благоустрій» 

Андрій Євгенович 

ВАТРАЛЬ    -   голова правління Бережанського УЕГГ ПАТ  

Марія Львівна                                     «Тернопільгаз» (за згодою) 

СИБИДЛО    -   начальник Бережанського теплорайону  

Ярослав Іванович Бережанського 

«Тернопільтеплокомуненерго»  (за згодою) 

 

ЛЕХІЦЬКИЙ   -   начальник Бережанського РЕМ (за згодою) 

Мирослав Володимирович 

КОЛОДКА     -   начальник філії Бережанський райавтодор     

Нестор Михайлович                         (за згодою) 

 

Перший заступник  

міського голови                                                    П.П. АДАМОВИЧ 


