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_________________В.Я.МУЗИЧКА 
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ПРОТОКОЛ №  1 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 1 ” березня 2018 року                                                                   м. Бережани 
 

 
Головує: Адамович П.П. – перший заступник міського голови м. 

Бережани, перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар комісії: Малий С.В. – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 14 чол., відсутні - 7 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошувалися: 
Савочка В.І. – В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради. 

Ганич О.М. - директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Бережани. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :  

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 безпеки та діяльності 



аварійно-рятувальних служб Бережанської міської ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ у Тернопільській області. 
Доповідає:  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 

 

 

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. 
Доповідає: 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; 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. Щодо усунення недоліків за результатами перевірок стану техногенної 

та пожежної безпеки в дошкільних та загальноосвітніх закладах районним 

відділом У ДСНС.  

Доповідає: Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління ДСНС 

України в області. 

 
 

4. Про розгляд звернення директора ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Бережани 

Ганич О.М. щодо усунення аварійності цегляної огорожі та видалення 

аварійно-небезпечних дерев на території Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1. 

Доповідає: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи; 

Халупник З.О. - начальник відділу житлово-комунального господарства 
містобудування та архітектури міської ради. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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 безпеки та діяльності аварійно-

рятувальних служб Бережанської міської ланки територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ у Тернопільській області. 

Доповідав: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту 
населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи,   



який поінформував міську комісію про стан виконання 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 безпеки та діяльності аварійно-рятувальних 

служб Бережанської міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у 

Тернопільській області. Наголосив на важливих проблемах та можливих шляхах їх 
вирішення. 

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи підготувати та затвердити 

План підготовки органів управління Бережанської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи до проведення державного нагляду 
(контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових 

документів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної небезпеки та 

довести його до виконавців  
Термін виконання: до 5 березня 2018 року 

 

2. Начальникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту, 

керівникам підприємств організацій та установ, що розташовані на території 

Бережанської міської ради незалежно від підпорядкування та форм власності: 

продовжити роботу щодо усунення недоліків (до повноважень), виявлених під час 

комплексної перевірки комісії ДСНС України (19-29 березня 2017 року) та 
виконати в повному обсязі заходи Плану підготовки органів управління 

Бережанської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи до 

проведення державного нагляду (контролю) та інформувати міську комісію з ПТЕБ 
та НС; 

Термін виконання: до 24 квітня 2018 року 

 
3. Секретарю  міської комісію з ПТЕБ та НС узагальнену інформацію 

щодо готовності органів управління Бережанської міської ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи до проведення державного нагляду 

(контролю) надати в управління з питань цивільного захисту населення 

Тернопільської обласної державної адміністрації  
Термін виконання: до 1 травня 2018 року 

 

 

Обговоривши рішення колегії управління з питань цивільного захисту 

населення Тернопільської обласної державної адміністрації КОМІСІЯ 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи ( Кисельов С.В.)  

- посилити роботу щодо виконання Плану основних заходів цивільного захисту 

Тернопільської області на 2018 рік, про виконання  Плану основних заходів 

цивільного захисту Тернопільської області на 2018 рік та інформувати управління      



з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної 
адміністрації за 1 півріччя. 

                                                  Термін виконання: до 05 липня 2018 року. 
- здійснити корегування планів цивільного захисту щодо загрози виникнення 

та виникнення надзвичайних ситуацій , пов’язаних з проходженням льодоходу, 

повені та паводків і погодити їх з місцевими спеціалізованими службами цивільного 
захисту. 

                                              Термін виконання: до 15 березня 2018 року. 
- привести плануючі документи у сфері ЦЗ з у відповідність до постанови КМУ 

від 9 серпня 2017 р№ 626 та провести їх корегування, станом на 01 січня поточного 

року, інформувати управління. 
                                                             Термін виконання: 1 квітня 2018 року. 

 

- здійснювати належний контроль за своєчасним проходженням навчання 
керівним складом, управлінськими кадрами та фахівцями у сфері цивільного захисту 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності. 

                   Термін виконання: постійно. 

 
- інформувати управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 

про виконання Плану комплектування навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності області слухачами за І півріччя 2017 року. 

                                  Термін виконання: 1 червня  2018 року. 

 
2. Голові комісії з питань евакуації (Захарків О.М.) організувати роботи щодо 

проведення корегування Плану евакуації населення Бережанської міської ради у разі 

загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру до розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 р. № 981-р. 

                                               Термін виконання: 1 травня  2018 року. 
 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Кізима М.В) спільно із відділом з 

питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 
мобілізаційної роботи  

 

- визначити пріоритетні напрямки фінансування Комплексної програми 
розвитку цивільного захисту Бережанської міської ради на 2018-2020 роки та подати 

пропозиції на розгляд бюджетної комісії 
                                                   Термін виконання: до 20 березня 2018 року. 

 

- на виконання пунктів 9, 10 „Положення про організацію оповіщення про 
загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 

цивільного захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                        
від 27 вересня 2017 р. № 733 для забезпечення прийому сигналів і повідомлень від 

територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та 

здійснення оповіщення органів місцевого самоврядування відповідно до 
Комплексної програми розвитку цивільного захисту Бережанської міської ради на 

2018-2020 роки передбачити виділення необхідних коштів із міського бюджету     



та здійснити фінансування побудови міської автоматизованої системи 
централізованого оповіщення. 

                                                         Термін виконання: 1 червня 2018 року 

 

4. Балансоутримувачам захисних споруд забезпечити приведення захисних 

споруд у готовність до використання за призначенням відповідно до Кодексу 
цивільного захисту України, постанови КМУ від 10 березня 2017 р. № 138 та 

інструкції щодо утримання ЗС ЦЗ у мирний час, затвердженої наказом МНС України 
від 9 жовтня 2006 р. № 653 та зареєстрованого в Мінюсті 2 листопада 2006 р. за № 

1180/13054. 

Термін виконання: протягом 2018 року. 
 

5. Начальнику штабу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міької 

ради запровадити систему періодичних групових вправ з членами штабу з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, посадовими особами, які входять до складу розрахунково-
аналітичних груп та оперативних груп, особовим складом територіальних формувань 

цивільного захист місцевого рівня, аварійно-диспетчерських служб організацій до 

роботи під час загрози або виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, залучити до цієї роботи керівників міських 

спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань ЦЗ 
місцевого значення. 

Термін виконання: постійно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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. 
Доповідали:  Голова О.М. - начальник Бережанського міжрайонного 

управління водного господарства, який проінформував міську комісію про те, що 

станом на 26 лютого повенева ситуація в межах території спостерігається такою, 

що не загрожує підтопленню територій населених пунктів міської ради, а також 
про справність технічних засобів міської спеціалізованої протипаводкової служби 

які можуть бути задіяні для виконання протипаводкових робіт та наявність 
матеріального резерву. Довідка додається. 

 

 

 

Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту населення, 
взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи доповів, що 

перша половина зими була дуже теплою, з короткочасними періодами 

похолодань, з надмірною кількістю опадів в грудні. 
 

Нестійкі погодні умови призводили до неоднократного утворення та танення 

снігового покриву по території басейну та льодових явищ на річках. За         



даними останньої снігозйомки станом 15 лютого в басейні Дністра запас води в 
снігу переважно становить 20 - 71 мм, снігозапаси становлять переважно 17 – 41 

мм (0,3 – 1 норми максимальних снігозапасів), при висоті снігу 8 - 24 см. 
Водність Дністра та його гірських приток в першій половині лютого значно 

знизилась в порівнянні з січневою і є близькою до норми, лівих приток 

залишається пониженою. 
 Враховуючи поточні гідрометеорологічні характеристики та при умові 

нормального розвитку погодних процесів  очікується, що весняна повінь на річках 
басейну Дністра буде мати виражений характер та по висоті максимальних рівнів 

буде переважно близькою до норми, на лівих притоках Дністра – дещо нижче 

норми.  
Промерзання грунту по більшості гірських та передгірських районів 

переважно відсутнє, місцями незначне - до 3 – 9 см, в басейнах лівих приток 

промерзання становить 2 – 12 см. 
Запаси вологи в метровому шарі грунту станом на кінець першої декади 

лютого є переважно близькими до норми і становлять 160-250 мм, місцями 285 
мм.  

Довів до членів комісії основні чинники, що можуть впливати на повеневу 

ситуацію, про стан виконання плану дій органів управління цивільного захисту 
Бережанської міської ради, з підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2017 році та про результати обстеження гідроспоруд на річці Золота 
Липа та Ставу №2 м. Бережани. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління 

ДСНС України в області, який проінформував міську комісію про наявність та 

справність техніки і засобів що можуть бути задіяні при виконанні заходів із 
запобігання виникненню чи ліквідації наслідків підтоплення територій населених 

пунктів Бережанської міської ради. Також звернув увагу на необхідність чистки 
водосточної канави по вул. Б. Хмельницького. Довідка додається. 

 

 

Адамович П.П. – перший заступник міського голови м. Бережани, перший 

заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, який узагальнив надані інформації про повеневу ситуацію 
станом на 26 лютого 2018 року та дав доручення відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  
роботи щодо проведення постійного моніторингу рівня води на водних об’єктах м. 

Бережани. Налагодити тісну взаємодію між міськими спеціалізованими службами 

цивільного захисту. Звернув увагу усіх присутніх на необхідність спільними 
зусиллями вжити заходів щодо попередження виникнення надзвичайної ситуації, 

пов’язаної із пропуском льодоходу повені та паводків. 

 
 
 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
1. Інформація доповідачів взяти до відома. 

 



2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

1) здійснювати моніторинг гідрологічної обстановки в басейні річки Золота 
Липа, особливо в місцях, де існує загроза підтоплення. 

                                              Термін виконання: в період підготовки та під 

                                                                                час пропуску паводку 

2) через засоби масової інформації довести до населення необхідні 

рекомендації щодо правил безпечної поведінки на воді у зимово-весняний період 

та при ускладненні паводкової обстановки; 
                                                Термін виконання: постійно; 

3) забезпечити реагування на всі випадки підтоплень із залученням 

необхідних сил і засобів для рятування людей, надання допомоги постраждалим, 
недопущення зростання масштабів надзвичайних ситуацій і мінімізації збитків від 

них у період пропуску льодоходу, повені та паводків; 
                                                Термін виконання: постійно; 

4) відпрацювати систему своєчасного інформування населення про загрозу 

підтоплення населених пунктів, руйнування мостів, гідроелектростанцій, гребель, 
дамб, інших гідротехнічних та водозахисних споруд; 

                                                 Термін виконання: до 12 березня 2018 року 

 
3. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств 

організацій та установ, що розташовані в межах населених пунктів Бережанської 
міської ради: 

1) забезпечити організацію подальшого виконання та контроль за виконанням 

Плану протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації, пов’язаних з 
пропуском льодоходу, повені та дощових паводків на території Бережанської 

міської ради у 2018 році (далі-Плану)  

                                                  Термін виконання: протягом року 

2) організувати, виконання заходів з очищення зливових каналізаційних та 

дренажних систем, водовідвідних та меліоративних каналів, русел малих річок, 
водопропускних споруд під автомобільними мостами та дорогами для 

забезпечення водовідведення  

                                              Термін виконання: протягом лютого - квітня 
                                                                                     2018року 

3) забезпечити реагування на всі випадки підтоплень із залученням 

необхідних сил і засобів для рятування людей, надання допомоги постраждалим, 

недопущення зростання масштабів надзвичайних ситуацій і мінімізації збитків від 

них у період пропуску паводків  

                                               Термін виконання: в період підготовки та під 

                                                                                     час пропуску паводку 

4) здійснювати постійний моніторинг за станом річок, водовідвідних каналів, 

водосховищ. У разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій вживати заходів 

щодо їх попередження, а при виникненні надзвичайних ситуацій - щодо ліквідації 

їх наслідків  

                                                    Термін виконання: постійно. 

 

 



5) підготувати до застосування та забезпечити утримання в постійній 
готовності наявну інженерну та спеціальну техніку, плавзасоби, мобільне насосне 

обладнання, автономні джерела електроживлення та пункти життєзабезпечення 
населення і особового складу аварійно-рятувальних підрозділів. 

                                                     Термін виконання: в період льодоходу 
                                                                                       повені та паводків 
 

6) здійснювати обстеження русла річки «Золота липа», водосховищ, ставків, 
водогосподарських і гідротехнічних споруд, меліоративних систем, які знаходяться 

в зоні впливу шкідливої дії вод, до пропуску весняної повені та паводків. 

 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи та міжрайонне управління водного господарства доручивши їм 

інформувати управління з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації та обласне управління водних ресурсів (відповідно до 

компетенції та визначених функцій). 

 

5. Визначеним виконавцям інформувати про виконання рішення комісії та 

заходів Плану протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації, пов’язаних з 

пропуском льодоходу Бережанську міську раду за встановленими термінами. 
 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Щодо усунення недоліків за результатами перевірок стану техногенної 

та пожежної безпеки в дошкільних та загальноосвітніх закладах районним 

відділом У ДСНС.  

Доповідав: Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління 
ДСНС України в області довів, що 16 вересня 2017 року в м. Одеса в дитячому 

таборі “Вікторія” сталася пожежа яка забрала життя 3 дітей, ще 3 отримали 
травми. 

Одразу після цього трагічного випадку розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 20 вересня 2017 р. № 643-р “Деякі питання державного нагляду 
(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій було доручено протягом жовтня-грудня 2017 року 

позапланово перевірити стан техногенної та пожежної безпеки закладів освіти 
міста Бережани сіл Рай та Лісники. 

По результатах проведених перевірок працівниками Бережанського 
районного відділу розроблено та вручено для виконання керівникам приписи з 

порушеннями правил пожежної та техногенної безпеки, а також ряд посадових 

осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. 
 



Здійснено перевірки 7 загальноосвітніх, 4 дошкільних та 3 позашкільні 
навчальні заклади підпорядковані відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради. 
Характерними для цих закладів є такі недоліки: 

• приміщення не обладнані системою протипожежного захисту, а саме 

системою пожежної сигналізації; 

•  не проведено вогнезахисне оброблення дерев’яних конструктивних 

елементів горищних покриттів будівель; 

• приміщення ЗОШ № 2, ЗОНІ № 3, Лісниківської ЗОШ, ДНЗ “Сонечко”, ДНЗ 

“Росинка” та міжшкільного навчально-виробничого комбінату не 

забезпечено нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасниками); 

• не укомплектовано пожежні щити протипожежним інвентарем згідно норм; 

•  жоден заклад освіти не забезпечений зовнішнім протипожежним 

водопостачанням; 

• території та приміщення закладів освіти не в повній мірі забезпечено 

знаками безпеки згідно ДСТУ ІБО 6309:2007 “Протипожежний захист. 

Знаки безпеки. Форма та колір” 

• у Бережанській ЗОШ № 1 та Бережанській школі-гімназії двері на шляху 

евакуації не відчиняються у напрямку виходу з будівлі; 

• у другому корпусі Бережанської ЗОШ № 1 не забезпечено вільний доступ до 

евакуаційного виходу (зовнішніх евакуаційних сходів); 

• в окремих школах допускається захаращення горищних приміщень 

горючими сторонніми предметами (меблі, плакати, будівельне сміття та ін.) 

З гіршої сторони можна відмітити стан пожежної безпеки у 

Бережанській ЗОШ № 2, де не забезпечено можливість виходу з приміщення 
школи через другий евакуаційний вихід, оскільки вхідні двері взагалі не 

відчиняються та прохід до них захаращений сторонніми предметами. Також у 
приміщенні майстерні школи допускається експлуатація пічного опалення в печах 

які мають тріщини. 

Як позитив слід відзначити, що керівництвом відділу освіти, молоді і 
спорту міської ради проводиться певна робота, щодо покращення стану пожежної 

та техногенної безпеки підвідомчих об’єктів, а саме: 

 

• технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння проводиться 

вчасно відповідно до затверджених норм; 

• проводяться заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

• у всіх закладах розроблено та вивішано плани евакуації людей на випадок 

пожежі; 

• 07.02.2018 року всі відповідальні посадові особи закладів освіти району 

пройшли навчання з питання пожежної безпеки. 

Також, проінформував про те, що Постановою КМУ № 1104 від 18 

грудня 2017 року визначено, що на Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій у 2018 році не поширюється раніше накладений мораторій на   



проведення перевірок окремих об’єктів, таких як: заклади оздоровлення та 

відпочинку дітей, інтернатні заклади, заклади дошкільної освіти, загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої 

освіти, а також суб’єкти господарювання з високим ступенем ризику. 
 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Бережанського районного відділу Управління 

ДСНС України у Тернопільській області Калакури Т.М. взяти до відома 
2. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради вжити 

невідкладних заходів щодо усунення недоліків вказаних в приписах Районного 
відділу У ДСНС в області. З цією метою узагальнити інформацію щодо 

необхідних матеріалів та подати її на розгляд бюджетної комісії з метою виділення 

коштів. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про розгляд звернення директора ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Бережани 

Ганич О.М. щодо усунення аварійності цегляної огорожі та видалення 

аварійно-небезпечних дерев на території Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1. 

Доповідав: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи 
поінформував членів комісії про зверенення директора ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. 

Бережани Ганич О.М. щодо аварійності цегляної огорожі на території 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

Халупник З.О. - начальник відділу житлово-комунального господарства 

містобудування та архітектури міської ради довів, що на території Бережанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 знаходиться 4 аварійно-небезпечних дерев, на які є акти-

дозволи та запропонував виділити кошти для видалення дерев. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Ганич О.М. - директор ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Бережани, яка 

поінформувала членів комісії про обвал цегляної опорної стіни на спортивній 

площадці між ДНЗ «Ромашка» та ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Бережани та 

необхідності капітального ремонту стіни. 

 

Адамович П.П. – перший заступник міського голови м. Бережани, перший 
заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій запропонував підтримати Ганич О.М.  а також 

запропонував рішення з даного питання. 
 

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 



1. Інформацію взяти до відома. 
2. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради підготувати проект 

розпорядження щодо створення комісії з фахового обстеження руйнування 
опорної цегляної стіни на спортивній площадці між Бережанською ЗОШ І-ІІІ №1 

та ДНЗ «Ромашка» та виконання проектно-кошторисної документації у складі: 

Голова комісії - Адамович П.П. 
Члени комісії: 

Ткач М.Б. директор ПП «Успіх»; 
Кука М.Г. директора РКП «Проектант»; 

Халупник З.О. - начальник відділу житлово-комунального господарства 

містобудування та архітектури міської ради; 
Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи; 

Хомецький М.С. – директор Міського комунального підприємства  
«Господар»; 

Ганич О.М. - директора ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Бережани; 
Череп Г.П. завідувач ДНЗ «Ромашка»; 

Рутковський І.М. - спеціаліст з господарської діяльності відділу освіти, 

молоді та спорту міської ради. 
По завершенні обстеження комісії виготовити проектно-кошторисну 

документацію виконання аварійно-відновлювальних робіт та представити на 
наступному засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС. 

3. Виділити з резервного фонду міського бюджету кошти в сумі 30000,00 грн. 

(тридцять тисяч гривень) для проведення заходів з видалення аварійно-
небезпечних дерев на території м. Бережани та в тому числі на спортивній 

площадці між Бережанською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та ДНЗ «Ромашка». 

4. Сектору економіки міської ради підготувати проект розпорядження 
міського голови щодо виділення за рахунок резервного фонду міського бюджету 

коштів в сумі 30 тис. грн. Бережанському міському комунальному підприємству 
«Господар» для проведення заходів з видалення аварійно-небезпечних дерев на 

спортивній площадці між Бережанською ЗОШ І-ІІІ №1 та ДНЗ «Ромашка». 

3. Фінансовому управлінню міської ради перерахувати кошти в сумі 30000,00 
гривень (тридцять тисяч гривень) відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності міської ради. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 
перерахувати кошти в сумі 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень) Бережанському 

міському комунальному підприємству «Господар» для проведення заходів з 
видалення аварійно-небезпечних дерев на території м.Бережани та в тому числі на 

спортивній площадці між Бережанською ЗОШ І-ІІІ №1 та ДНЗ «Ромашка». 

5. Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 
провести роботи з видалення аварійно-небезпечних дерев на спортивній площадці 

між Бережанською ЗОШ І-ІІІ №1 та ДНЗ «Ромашка», про що скласти акт 
проведених робіт та не пізніше одного тижня по закінченню виконання робіт в 

повному обсязі надати його в Бережанську міську раду.    

6. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів Бережанським міським   



комунальним підприємством «Господар» та до 30 березня 2018 року надати 
відповідну інформацію в міську раду.  

 
 

 

Перший заступник 

міського голови м. Бережани,  

перший заступник голови  

міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                             П.П. АДАМОВИЧ 

 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                        С.В.МАЛИЙ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


