
 
У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 січня 2021 року                                                                                           № 31 

 

Про затвердження посадового складу 

міської комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

 

Розглянувши депутатське звернення депутатів Бережанської міської ради 

Сергія Біленького, Тараса Чвартацького, Романа Грабара, пропозицію міського 

голови щодо внесення в склад комісії заступника міського голови Бабича В.М., 

відповідно до  пункту 21 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 

підпункт 6 пункту «б» частини першої статті 33, частини першої статті 52, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 409 «Про 

затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 

техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», Положення про 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

при виконавчому комітеті Бережанської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 26 лютого 2016 року № 4, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради:  

В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити посадовий склад міської комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бережанської міської ради, що 

додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого 

комітету  від 24 грудня 2020 року № 5 «Про місцеву комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті 

Бережанської міської ради». 

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

Міський голова                                                                        Ростислав БОРТНИК  
 

 

                                                                                                        



Додаток                                                     

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                        рішенням виконавчого комітету 

                                                                                                 від  14 січня 2021 року № 31 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій       

 Бережанської міської ради 
  

Керівний склад: 
Міський голова м. Бережани, голова комісії; 

Заступник міського голови, керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації; 

Заступник міського голови; 

Начальник Бережанського районного відділу Управління ДСНС України 

у Тернопільській області, заступник голови комісії; 

Спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи міської ради, відповідальний секретар комісії. 

  

Члени комісії: 

Начальник відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради; 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради; 

Начальник юридичного відділу міської ради; 

Начальник фінансово-економічного відділу міської ради; 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради; 

Головний лікар Бережанської станції екстреної (швидкої) медичної 

допомоги та медицини катастроф; 

Директор Бережанського міського комунального підприємства 

«Господар»; 

Військовий комісар Бережанського об’єднаного  міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

Начальник Бережанського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Тернопільській області (за згодою); 

Начальник станційно -лінійної дільниці №1 м. Бережани комбінованого 

центру телекомунікацій № 142 м. Тернопіль Тернопільської філії ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою); 

Директор комунального некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської міської ради (за згодою); 

Начальник Бережанського районного Управління Головного управління  

Держпродспоживслужби в Тернопільській області; 

Голова правління Бережанського районного споживчого товариства (за 

згодою); 



Начальник Бережанської дільниці регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області; 

Начальник Бережанського району електричних мереж  ВАТ 

«Тернопільобленерго» (за згодою); 

Начальник Бережанського управління з експлуатації газового 

господарства ПАТ «Тернопільгаз» (за згодою); 

Начальник метеорологічної станції Бережани обласного центру з 

гідрометеорології (за згодою); 

Депутати постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних 

ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.  

 

 

 
Примітка. У виключних випадках, у разі відсутності осіб, посади яких включено у склад 

комісії, право голосу на засіданні  міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітету            
мають особи, які заміщають та виконують обов’язки  таких осіб відповідно до 

розпорядчих документів установ, організацій та підприємств. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                         Ганна ОЛЕКСІВ 
 

 

 


