
 

У кр аїна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

від 17 вересня  2020 року                                 № 1320 

 

Про готовність міського комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підготовку комунального 

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період, керуючись пп.1 п.„а” 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 

забезпечення безперебійного функціонування об’єктів господарського 

комплексу міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

                                       В И Р І Ш И В: 

1. Інформації начальника відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради Халупника З.О., директора 

Бережанського МКП «Господар» Хомецького М.С., директора Бережанського 

МКП «Добробут» Федорів Л.І., директора комунального підприємства 

«СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради   Костіва Я.І., в.о. начальника 

відділу освіти, молоді і спорту міської ради Швець О.Г., начальника відділу 

культури, туризму та релігій міської ради Мельничук О.В. про підготовку 

комунальних підприємств, навчальних закладів та установ культури міста до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років прийняти до відома. 

2. Визнати підготовку комунальних підприємств, навчальних закладів та 

установ культури міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

задовільною. 

3. Директору Бережанського МКП «Господар» Хомецькому М.С.: 

3.1. До 01 жовтня 2020 року здійснити перевірку стану димових і 

вентиляційних каналів житлового будинку (маневреного фонду) вул. Рєпіна, 2 

в м. Бережани. 

3.2. До 10 жовтня 2020 року забезпечити наявність паспортів готовності 

будинків комунальної власності (гуртожитку по вул. Раївська, 60«А» в с. Рай 

та житлового будинку (маневреного фонду) по вул. Рєпіна, 2 в м. Бережани) до 

опалювального періоду, про що проінформувати відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 



3.3. Створити 10-ти денний страховий запас паливно-мастильних 

матеріалів, у тому числі дизпалива – 300 літрів, бензину – 300 літрів. 

3.4. Привести у готовність техніку і механізми для виконання робіт в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

3.5. Забезпечити підприємство у осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

робочою силою, шанцевим інструментом, транспортними засобами, іншою 

технікою з водіями і машиністами для ліквідації наслідків можливих 

стихійних явищ і обставин, що впливають на дорожній рух. 

3.6. До 01 листопада 2020 року дозаготовити необхідну кількість 

протиожеледних матеріалів для посипання доріг та тротуарів у зимовий період. 

4. Директору Бережанського МКП «Добробут» Федорів Л.І.: 

- забезпечити безперебійну подачу води до котелень протягом 

опалювального періоду; 

- провести необхідні роботи для забезпечення безперебійного 

функціонування міського водозабору та артезіанських свердловин; 

- створити необхідний запас глибинних насосів; 

- завершити монтаж електрообладнання водозабору артезіанської 

свердловини на вул. Шевченка, 161 м. Бережани; 

- забезпечити водопостачання жителів вул. Миру, Рогатинська, 63 та 

Рогатинська, 72 ; 

- завершити ремонтні роботи водопроводу на вул. Тернопільська, в районі 

магазину «Оксамит» та кафе «Лебідь». 

5. Директору КП «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради     

Костіву Я.І. провести необхідні заходи, щодо утеплення систем 

водозабезпечення та штучного поливу стадіону для проходження зимового 

періоду 2020-2021 років. 
6. Рекомендувати начальнику Бережанського району електричних мереж 

ВАТ «Тернопільобленерго» (Лехіцькому М.В.) та начальнику Бережанського 
управління по експлуатації газового господарства ПрАТ «Тернопільгаз» 
(Ватраль М.Л.) вживати необхідних заходів для забезпечення стабільного і 
якісного надання послуг з електро- та газопостачання населених пунктів міської 
ради в осінньо-зимовий період. 

7. Керівникам підприємств і організацій міста, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних житлових будинків прийняти необхідні заходи щодо 
погашення боргів за спожиті теплову енергію і воду, та до 10 жовтня 2020 року 
підготувати об`єкти житлово-комунального господарства до роботи в осінньо- 
зимовий період. 

8. Міським комунальним підприємствам, іншим підприємствам, установам 
і організаціям, незалежно від форм власності, у межах своєї компетенції, 
своєчасно вживати заходів щодо розчищення від снігу та бурульок дахів 
будівель соціально-побутового та культурного призначення, торгівельних 
закладів, житлових будинків. 

9. Керівникам міських комунальних підприємств, відділу освіти, молоді і 
спорту міської ради, відділу культури, туризму та релігій міської ради: 

- завершити підготовку приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 



2020 - 2021 років; 

- вживати заходів щодо ощадливого використання паливно-енергетичних 

ресурсів, в межах встановлених лімітів; 

- забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони 

праці та запобігання виробничого травматизму. 

10.  Відділу культури, туризму та релігій міської ради (Мельничук О.В.): 

- забезпечити заклади культури твердим паливом (брикетами) не менше 

80% від необхідної кількості; 

- влаштувати опалювальну піч на тверде паливо у глядацькому залі клубу 

с. Рай; 

- перевірити димовентканали в печах клубу с. Лісники. 

11.  Відділу освіти, молоді і спорту міської ради (Михальчук Г.В.): 

- з метою економії бюджетних коштів забезпечити споживання 

навчальними закладами природного газу, електричної та теплової енергії, води 

в натуральних показниках в межах встановлених помісячних лімітів та 

здійснювати жорсткий контроль за їх використанням, призначити 

відповідальних за використанням енергоносіїв; 

- завершити ремонтні роботи в ЗДО ясла-садок  «Ромашка». 
12. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради (Халупник З.О.), начальнику 
відділу освіти, молоді і спорту міської ради (Михальчук Г.В.),  начальнику 
відділу культури, туризму та релігій міської ради (Мельничук О.В.: 

- вивчити питання та до 02 жовтня 2020 року надати у міську раду 

інформацію про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-
2021 років (в т.ч. забезпечення  твердим паливом, протиожеледними 

матеріалами),  відповідно, об’єктів  житлово-комунального господарства, 
закладі освіти та культури населених пунктів сільських  рад, які увійдуть до 

Бережанської міської територіальної громади. 
13. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. опублікувати дане рішення на офіційному сайті 
Бережанської міської ради http://berezhanymrada.gov.ua. 

14. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 
 

Міський  голова                                  Володимир   МУЗИЧКА  
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