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ПЛАН 

роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Питання, що передбачаються для 

обговорення на засіданні Комісії 

Відповідальні за підготовку 

матеріалів 

Термін 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники обговорення 

 

1 2 3 4 5 

Лютий 

1. 

Про стан виконання  плану 

усунення недоліків комплексної 

перевірки, яку проводила ДСНС 

України у період з  19-29 березня 

2017 року щодо виконання вимог 

законів та інших нормативно-

правових актів з питань цивільного 

захисту, техногенної і пожежної 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи, районний 

відділ Управління ДСНС України в 

області, керівники спеціалізованих 

служб цивільного захисту  

друга 

декада 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної  роботи 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС  

України в області 

Керівники спеціалізованих служб 



 

1 2 3 4 5 

безпеки та діяльності аварійно-

рятувальних служб Бережанської 

міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ у 

Тернопільській області 

цивільного захисту (за списком) 

2. 

Про стан виконання заходів з 

підготовки органів управління 

цивільного захисту до дій при 

загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

з пропуском льодоходу, повені та 

паводків у 2018 році 

 

 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи, районний 

відділ Управління ДСНС України в 

області,  

Бережанське міжрайонне управління 

водного господарства,  

міські спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури  міської ради 

 

друга 

декада  

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами, мобілізаційної  роботи та 

ведення військового обліку 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС  

України в області, 

Голова О.М. - начальник 

міжрайонного управління водного 

господарства, 

Халупник З.О. - начальник відділу 

житлово-комунального господарства 

містобудування та архітектури 

міської ради, 

Хомецький М.С. – директор 

Міського комунального підприємства  

«Господар». 

3. 

Про проведення навчання 

населення правилам пожежної 

безпеки та вжиття заходів 

запобігання пожежам у населених 

пунктах та загибелі людей на них 

Районний відділ Управління ДСНС 

України в області 

друга 

декада 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС  

України в області 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

  БЕРЕЗЕНЬ   

1. Про стан підготовки місць 

масового відпочинку населення на 

водних об’єктах області  

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, 

мобілізаційної  роботи ,  

районний відділ Управління ДСНС 

України в області,  

рятувально-водолазна станція  

м. Бережани 

друга 

декада 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами, мобілізаційної  роботи та 

ведення військового обліку, 

 Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС  

України в області. 

Герасимів С.П. - начальник 

рятувально-водолазної станції м. 

Бережани 

2. Про стан готовності захисних 

споруд цивільного захисту до 

укриття населення 

Районний відділ управління ДСНС 

України  в  області. 

Центральна районна комунальна 

лікарня 

Державне підприємство “Бережанське 

лісомисливське господарство” 

друга 

декада 

Панас І.П. – головний інспектор 

районного відділу управління ДСНС 

України  в Тернопільській області. 

Вридник В.Р. - головний лікар 

ценральної районної комунальної 

лікарні 

Левчук О.П. – директор державного 

підприємства “Бережанське 

лісомисливське господарство” 

  Травень   

1. 

Про стан утримання джерел 

зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території  

Бережанської міської ради 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи , районний 

відділ Управління ДСНС України в 

області 

друга 

декада 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної  роботи  

Калакура Т.М. – начальник РВ 

управління ДСНС  України в області, 

Бурдаш А.Є. – директор МКП 

«Добробут» 



 

1 2 3 4 5 

2. 

Про стан санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

населення у 2018 році 

Бережанське управління 
Держпродспоживслужби в області, 
центральна районна комунальна 
лікарня 

друга 

декада 

Вридник В.Р. – головний лікар 
ценральної районної комунальної 
лікарні 
Гудзиляк А.М. – т.в.о. начальника 

управління Держпродспоживслужби 

в області 

 

3. 

Про стан організації навчання 

працюючого персоналу до дій у 

разі виникнення аварійних 

ситуацій, аварій, надзвичайних 

ситуацій, виконання планів 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівних 

кадрів і фахівців у сфері 

цивільного захисту, підготовки 

населення до дій у надзвичайних 

ситуаціях. 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, навчально-

методичний пункт навчально-

методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Тернопільської області 

 

друга 

декада 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної  роботи 

 

4. 

Про заходи щодо запобігання та  

протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і сільськогосподарських 

угідь (у тому числі в період 

воскової стиглості збіжжя, під час 

збирання та зберігання врожаю) у 

пожежонебезпечний період 2018 

року 

Районний відділ Управління ДСНС 

України в області, ДП „Бережанське 

лісомисливське господарство”, ДП 

«Бережанирайагроліс» 

 

 Калакура Т.М. – начальник  

районного відділу управління  ДСНС 

України в області. 

Петрух Т.М. – директор ДП 

«Бережанирайагроліс». 

Левчук О.П. – директор ДП 

„Бережанське лісомисливське 

господарство” 

Серпень 

1. 

Про стан підготовки органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування до дій в 

Районний відділ управління ДСНС 

України в області 

Відділ містобудування, архітектури та 

друга 

декада 

Калакура Т.М. – начальник  

районного відділу управління  ДСНС 

України в області. 



 

1 2 3 4 5 

осінньо-зимовий період 2018/2019 

року 

житлово-комунального господарства 

міської ради 

Ценральна районна комунальна 

лікарня 

Бережанський тепловий район  ОКП 

„Тернопільтеплокомуненерго” 

Філія «Бережанський райавтодор» 

 

Халупник З.О. - - начальник відділу 

житлово-комунального господарства 

містобудування та архітектури 

міської ради, 

Вридник В.Р. – головний лікар 

ценральної районної комунальної 

лікарні 

Сибидло Я.І. – начальник 

Бережанського теплового району  

ОКП  ТТКЕ 

Дупай Д.І. – Т.в.о. начальника філії 

«Бережанський райавтодор» 

Хомецький М.С. – директор 

Міського комунального підприємства 

«Господар». 

2. 

Про стан інформаційно-

просвітницької роботи з 

непрацюючим населенням щодо 

правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій та стан 

функціонування консультаційних 

пунктів з питань цивільного 

захисту 

Навчально-консультаційний пункт 

навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Тернопільської 

області, Районний відділ управління 

ДСНС України в області, 

територіальний центр соціального 

обслуговування міської ради 
 

 Лехняк Г.В. – начальник Навчально-

консультаційного пункту навчально-

методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Тернопільської області 

Калакура Т.М. – начальник  

районного відділу управління  ДСНС 

України в області. 

3. 

Про стан забезпечення населення 

засобами індивідуального захисту 

органів дихання 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний 

відділ Управління ДСНС в області 

 Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС 

України в області 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 



 

1 2 3 4 5 

органами та мобілізаційної  роботи 

4. 

Про стан пожежної та техногенної 

безпеки в закладах освіти і науки, 

охорони здоров’я, культових 

спорудах та об’єктах соціального 

захисту населення 

Районной відділ У ДСНС У в області, 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації. 

центральна районна комунальна 

лікарня,   відділ освіти, молоді та 

спорту міської ради 

друга 

декада 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС  

України в області 

Соломко І.В. – начальник управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації.  

Вридник В.Р. - головний лікар 

центральної районної комунальної 

лікарні 

Михальчук Г.В. - начальник відділу 

освіти, молоді та спорту міської ради 

 Листопад 

1. 

Про стан готовності захисних 

споруд цивільного захисту до 

укриття населення 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи, районний 

відділ Управління ДСНС в області 

друга 

декада 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС 

України в області 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної  роботи 

2. 

Про затвердження Плану дій 

органів управління цивільного 

захисту, місцевих органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо 

підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та паводків у 2019 році 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи  

 

друга 

декада 

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи 

3. 

Про стан функціонування та 

обладнання об'єктів підвищеної 

небезпеки автоматизованими 

Районний відділ Управління ДСНС в 

області 

друга 

декада 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС 

України в області 



 

1 2 3 4 5 

системами раннього виявлення 

надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у разі їх 

виникнення 

4. 

Про затвердження переліків 

потенційно небезпечних, хімічно-

небезпечних об’єктів на території 

області  

Районний відділ управління ДСНС 

України  в  області 

друга 

декада 

Калакура Т.М. – начальник 

районного відділу управління ДСНС  

України в області 

5. 

Про затвердження плану роботи 

міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на 2019 рік 

Відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та 

мобілізаційної  роботи  

 

друга 

декада  

Кисельов С.В. – начальник відділу з 

питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними 

органами, мобілізаційної  роботи та 

ведення військового обліку 

 

 

Секретар комісії  - спеціаліст І категорії 

з питань  цивільного захисту  

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, та мобілізаційної роботи                                                                                      С.В.Малий  
                                                           

  

 

 


