
 
У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  26 лютого  2016 року                                  № 5 

 

Про затвердження переліку 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту  
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 р.          

№ 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного 

захисту», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 04 вересня 2015 року № 551-од «Про затвердження Переліку територіальних 

спеціалізованих служб цивільного захисту Тернопільської області» та  з метою 

підвищення ефективності і вдосконалення роботи у сфері цивільного захисту 

населення і територій міської ради, виконавчий комітет Бережанської міської  

ради, 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити Перелік спеціалізованих служб цивільного захисту 

Бережанської міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми єдиної  

державної системи цивільного захисту, що додається. 

2. Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 05 листопада 2015 року № 1222 «Про затвердження переліку 

спеціалізованих служб цивільного захисту Бережанської міської ради».  

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови АДАМОВИЧА П.П. 

 

 

 

Міський голова                В.Я. МУЗИЧКА  

 
       Тиманський О.С. 

 
 

 

 

 



                ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішенням виконавчого комітету 

        міської ради від 26.02.2016  №5 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціалізованих служб цивільного захисту Бережанської міської ланки 

Тернопільської територіальної підсистеми єдиної  державної системи 

цивільного захисту 

 

№ 
з/п 

Назва спеціалізованої 
служби 

База створення Керівник 
спеціалізованої служби 

1 Спеціалізована служба 

зв’язку та оповіщення 

Лінійна дільниця №1 

комбінованого центру 

телекомунікаційних послуг 
№ 142 Тернопільської філії 

ПАТ «Укртелеком»,  

 

Начальник лінійної 

дільниці №1 

комбінованого центру 
телекомунікаційних послуг 

№ 142 Тернопільської філії 

ПАТ «Укртелеком» 

2 Спеціалізована служба 
охорони громадського 

порядку 

Бережанський  відділ поліції 
Головного управління 

Національної поліції 
України в Тернопільської 

області 

Начальник Бережанського 
відділу поліції Головного 

управління Національної 
поліції України в 

Тернопільської області  

3 Спеціалізована 

протипожежна служба 

Бережанський районний 

відділ Управління 
державної служби України з 

надзвичайних  ситуацій у 

Тернопільської області 

Начальник Бережанського 

районного відділу  
Управління державної 

служби України з 

надзвичайних  ситуацій у 
Тернопільської області 

4 Спеціалізована медична 

служба 

Центральна районна 

комунальна лікарня, 

районна поліклініка  

Головний лікар району  

5 Спеціалізована 
інженерна служба та 

служба технічного 

забезпечення 

Відділ житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури міської ради, 

філія «Бережанський 
райавдодор» 

Начальник відділу 
житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 
архітектури міської ради 

6 Спеціалізована 

комунально-технічна 
служба 

Міські комунальні 

підприємства  «Господар»,  
«Добробут»,«Благоустрій» 

Керівник міського 

комунального 
підприємства  «Господар»  

7 Служба із захисту 
сільськогосподарських 

тварин 

Управління ветеринарної 
медицини в Бережанському  

районі 

Начальник Управління 
ветеринарної медицини в 

Бережанському  районі 

8 Служба захисту 

сільськогосподарських 
рослин 

Аграрне підприємство 

«Велес» 

Керівник Аграрного 

підприємства «Велес» 

9 Служба торгівлі, і 

харчування та 

Районне споживче 

товариство 

Начальник районного 

споживчого товариства 



матеріального 

забезпечення  

10 Служба енергетики   

 

Бережанський район 

електромереж ВАТ 
"Тернопільобленерго" 

Начальник Бережанського 

району електромереж 

11 Служба газопостачання  

 

Бережанське Управління з 

експлуатації газового 

господарства 

Начальник управління з 

експлуатації газового 

господарства 

12 Протипаводкова служба  Бережанське міжрайонне 
управління водного 

господарства 

Начальник Бережанського 
міжрайонного управління 

водного господарства 

13 Рятувально-водолазна 

служба  

Рятувально-водолазна 

станція м. Бережани 

Начальник рятувально-

водолазної станції  
м. Бережани 

14 Служба 

метеорологічного 

забезпечення  

метеостанція м. Бережани Начальник метеостанції   

м. Бережани 

 

 

 

 

Керуючий справами  (секретар)  

виконавчого комітету міської рад                    О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


