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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ №  2 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 13” березня  2019 року                                                                   м. Бережани 

 

Головує: Музичка В.Я. – міський голова м. Бережани, голова 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 - 15 чол., відсутні - 6 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 
Бернатович Руслан Богданович – приватний підприємець. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Про виділення коштів з резервного фонду міської ради для 

проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

 

Доповідав: Адамович П.П. – перший заступник міського голови, який 

довів до відома комісію про те, що рішенням сесії міської ради від 05 жовтня 

2017 року № 728 «Про затвердження проекту договору про спільну діяльність» 

міська рада підписала з Кур’янівською сільською радою договір про співпрацю 

для досягнення спільної мети щодо приведення діючого несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів Кур’янівської сільської 
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ради за межами населеного пункту до вимог чинного законодавства України 

зокрема проведення рекультивації сміттєзвалища з подальшою паспортизацією. 

13 березня 2019 року на сміттєзвалищі  виявлено самозаймання твердих 

побутових відходів.  

З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради Бережанського району перший 

заступник міського голови запропонував рішення комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
 

Музичка В.Я. – міський голова, голова міської комісії з питань 

техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який нагадав комісії 

про те, шо у відповідності до рішення сесії міської ради від 05 жовтня 2017 

року № 728 «Про затвердження проекту договору про спільну діяльність» від 

15 жовтня 2017 року підписана угода між Бережанською міською радою та 

Кур’янівською сільською радою щодо приведення діючого несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с.Павлів Кур’янівської сільської 

ради до вимог чинного законодавства України з подальшою паспортизацією. 

Одним із пунктів цієї угоди є об'єднання матеріальних, фінансових, 

технічних, управлінських та інших ресурсів для здійснення спільної діяльності 

спрямованої на покращення стану несанкціонованого сміттєзвалища в тому 

числі не допущення пожеж та проведення рекультивації. 

Музичка В.Я. запропонував виділити з резервного фонду міського 

бюджету 30 тис. грн. для попередження виникнення надзвичайної ситуації 

пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній 

ділянці в урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

Також міський голова поінформував, що на території Бережанської міської 

ради а також на території Бережанського району відсутні підприємства, які 

володіють належною технікою для виконанння зазначених робіт. У 2017 та 

2018 роках приватним підприємцем Бернатовичем Р.Б. виконувались аналогічні 

роботи. Роботи виконувались якісно та в повному обсязі. Рекомендував на 

сьогоднішній день укласти договір з цим приватним підприємцем. 

Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління ДСНС України 

в області, підтвердив інформацію Адамовича П.П. щодо перебігу подій з 

ліквідації пожежі на сміттєзвалищі та запропонував присутнім членам комісії 

підтримати пропозиції щодо виділення коштів приватному підприємцю 

Бернатовичу Б.М. 

 

В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію першого заступника міського голови Адамовича П.П. 

прийняти до відома. 
 



2. Доручити фінансовому управлінню та сектору економіки міської ради 

розглянути дане рішення комісії та підготувати на розгляд чергового засідання 

виконавчого комітету міської ради проект рішення щодо виділення з 

резервного фонду міського бюджету коштів в сумі 30000,00 грн. (тридцять 

тисяч гривень) фізичній особі – підприємцю Бернатовичу Р.Б. для ліквідації 

пожежі пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових відходів на 

земельній ділянці в урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради 

Бережанського району та  проведення земельних робіт для недопущення 

виникнення пожежі твердих побутових відходів та рекультивації вказаної 

земельної ділянки. 
 

3. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з 

приватним підприємцем Бернатовичем Р.Б.  щодо виконання  земельних робіт 

по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації земельної 

ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради (біля с. Павлів). 
 

4. Фізичній особі – підприємцю Бернатовичу Р.Б.: 

1) здійснити земельні роботи по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської 

сільської ради (біля с. Павлів). Під час виконання земельних робіт вжити всіх 

заходів щодо запобігання травмування людей; 

2) по закінченню земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської 

сільської ради  надати у міську раду звіт про використання  коштів резервного 

фонду міського бюджету (тридцять тисяч гривень).  
 

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи здійснити контроль за 

цільовим використанням коштів та поданням звітності ФОП Бернатович Р.Б. в 

міську раду. 

 

 

 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                Володимир МУЗИЧКА 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                              Сергій МАЛИЙ 

 

 


