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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №  3 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 15” липня  2019 року                                                                   м. Бережани 

 

Головує: Володимир МУЗИЧКА – міський голова м. Бережани, голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Секретар комісії: Сергій МАЛИЙ – 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). 

Запрошені: 
Волинець О. Г  – інженер лісозаготівель ДП «Бережанирайагроліс»; 

Кустов В.М. – інженер з охорони та захисту лісів ДП«Бережанське 

лісомисливське господарство»; 

Ширін М.М. – лікар-епідеміолог Бережанського міськрайонного 

лабораторного відділення Козівського міжрайонного відділу ДУ 

«Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»; 

Макар М.Я. – головний спеціаліст відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Бережанського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; 

Савочка В.І. – в.о. начальника відділу освіти молоді та спорту міської 

ради; 

Гура М. І. - в.о. начальника відділу культур, туризму та релігій міської 

ради. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан та заходи щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення у літній період 2019 року. 
Доповідає: Макар М.Я. – головний спеціаліст відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бережанського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; 
Вридник В.Р. – головний лікар ценральної районної комунальної лікарні; 
Ширін М.М. – лікар-епідеміолог Бережанського місьрайонного лабораторного 

відділення Козівського міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ 

України». 

 

 

2. Стан забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти та культури 

Бережанської міської ради. 
Доповідає: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в області; 

Савочка В.І. – в.о. начальника відділу освіти молоді та спорту міської ради; 

Гура Мар’яна Ігорівна - в.о. начальника відділу культур, туризму та релігій 

міської ради. 

 

 

3. Стан та заходи щодо забезпечення у 2019 році пожежної та 

техногенної безпеки у лісах та торфовищах. 

Доповідає: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в області; 

Волинець О. Г  – інженер лісозаготівель ДП «Бережанирайагроліс»; 

Кустов В.М. – інженер з охорони та захисту лісів ДП«Бережанське 

лісомисливське господарство». 

 

 

4. Стан протипожежного водопостачання на території Бережанської 

міської ради. 
Доповідає: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління ДСНС  

України в області; 

Богданеь Б.Л. – в.о. директора Міського комунального підприємства  

«Добробут». 

 

 

5.  Про стан пожежної та техногенної безпеки об’єктів на яких розташовані 

виборчі дільниці. 

Доповідає: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління ДСНС  

України в Тернопільській області. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

1. Про стан та заходи щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення у літній період 2019 року. 

 Макар М.Я. – поінформувала присутніх про стан та забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя на території Бережанської 

міської ради(текст доповіді додається до протоколу); 

 

Ширін М.М. – доповів про санітарно-епідеміологічну ситуацію, яка 

склалася на території Бережанської міської ради(текст доповіді додається до 

протоколу); 
 

Вридник В.Р. – наголосив на необхідності своєчасного проведення 
планових та позапланових профілактичних щеплень проти кору, відповідно до 
Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 
16.09.2011 №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні 
та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (зі змінами). 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно з БМКП «Добробут»:  

1) визначити перелік систем питного водопостачання (водопровідні 

мережі), що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкції, 

будівництва водопровідних та каналізаційних мереж та забезпечити проведення 

відповідних робіт.  

    Термін:  до 15 серпня 2019 року 

2) вжити заходи щодо забезпечення населення питною водою 

гарантованої якості, охорони відкритих водойм, регулярної очистки територій 

населених пунктів від побутових відходів та нечистот; 

     Термін:  постійно 

3) проводити профілактичну дезінфекцію громадських колодязів, 

криниць, водогонів, особливо після проведення ремонтних робіт; 

     Термін:  протягом року 

 

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно з БМКП «Добробут» та Бережанським міськрайонним 

лабораторним відділенням Козівського міжрайонного відділеня ДУ 

«Тернопільський ОЛТ ДСЕС України» 

1) забезпечити інформування населення через засоби масової інформації 

про якість води, особливо з питань профілактики воднонітратної 

метгемоглубінемії; 

    Термін постійно 

2) забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води 

суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання відповідно 



до технічного регламенту та надання результатів відомчого контролю до 

територіальних органів Держпродспоживслужби;  

     Термін:  постійно 

 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно з БМКП  «Господар» забезпечити виконання заходів 

щодо ліквідації та недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ 

на підпорядкованій території 

    Термін:  постійно 

 

4. Бережанському міськрайонному  лабораторному відділенню 

Козівського МВ ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»: 
1) при реєстрації гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь та 

дизентерії, що пов’язані із закладами громадського харчування, повідомляти 

Бережанське районне управління ГУ ДПСС в Тернопільській області,  

    Термін:  постійно 

2) забезпечити епідеміологічний нагляд за ситуацією щодо 

захворюваності на кір на території Бережанської міської ради; 

    Термін:  постійно 

3) забезпечити своєчасне проведення епідеміологічного розслідування 

кожного випадку кору та спалахів в організованих колективах; 

Термін: при реєстрації випадків 

 

 

5. Директору НКП «БЦРЛ» Бережанської районної ради: 

1) Забезпечити передачу термінових повідомлень на випадки кишкових 

інфекцій, ботулізму, отруєнь грибами та рослинами, пестицидами, невідомими 

речовинами у районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області з метою своєчасного 

реагування та вжиття заходів. 

Термін:  постійно 

2) забезпечити надання позачергової медичної (антирабічної) допомоги 

людям, які звернулися в ЛПЗ міста з приводу покусів тваринами. 

    Термін:  постійно 

3) створити й утримувати запас імунобіологічних препаратів, які 

необхідні за епідемічними показаннями (антирабічні вакцини, антирабічний 

імуноглобудін , правцевий анатоксин). 

    Термін:  постійно 

4) забезпечити інформування населення щодо заходів з профілактики 

інфекційних захворювань, гострих кишкових інфекцій. 

Термін:  постійно 

 

6. Бережанському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 



1) Забезпечити виконання моніторингових обстежень з використанням 

лабораторних методів дослідження відповідно до Плану лабораторних 

досліджень та інструментальних вимірювань для здійснення моніторингу стану 

середовища життєдіяльності, об’єктів нагляду щодо дотримання вимог 

санітарного законодавства на 2019 рік. 

Термін виконання: протягом року. 

2) При отриманні інформації про кожен випадок отруєння людей в 

результаті споживання продуктів харчування (харчові отруєння), отруєння 

людей врезультаті споживання води, отруєння грибами та кожен випадок 

ботулізму, а також спалахів інфекційних захворювань, масових неінфекційних 

захворювань, радіаційних і хімічних отруєнь, пов’язаних з підконтрольними 

об’єктами, негайно забезпечувати проведення розслідування та організацію 

комплексу необхідних заходів. 

 Термін виконання: постійно 

 

 

7. Виконавчому комітету Бережанської міської ради, Бережанському 

відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській 

області вжити заходів для ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі 

харчовими продуктами на території м. Бережани. 

    Термін:  протягом року 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

2. Стан забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти та культури 

Бережанської міської ради. 

 
Калакура Т.М. – поінформував членів комісії про стан забезпечення 

пожежної безпеки в закладах освіти та культури Бережанської міської ради(текст 

доповіді додається до протоколу). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ У ДСНС України у 

Тернопільській області Калакури Т.М. взяти до відома; 

 

2. Відділу освіти молоді та спорту, відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради: 

2.1. Вжити вичерпних заходів, щодо усунення недоліків вказаних у 

приписах про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки. Розробити та затвердити 

перспективний та поточний план щодо усунення наявних порушень у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, приведення об'єктів у відповідний 

протипожежний стан. 

Термін виконання: до кінця ІІІ кварталу 2019 року. 

 



 

2.2. Забезпечити покрокове виділення коштів щодо усунення порушеня у 

сфері пожежної та техногенної безпеки відповідно до розроблених планів та 

документів, що підтверджують потребу тої чи іншої кількості матеріальних 

ресурсів для реалізації даних планів. 

Терміни виконання: до кінця 2019 року. 

 
 
 
СЛУХАЛИ: 

 

3. Стан та заходи щодо забезпечення у 2019 році пожежної та 

техногенної безпеки у лісах та торфовищах. 

 

Калакура Т.М. – поінформував членів комісії про стан та заходи щодо 

забезпечення у 2019 році пожежної та техногенної безпеки у лісах та торфовищах 

Бережанської ради(текст доповіді додається до протоколу). 

 
Волинець О. Г. – доповів про стан та заходи, які проводяться бережанським 

районним державним агропромисловим підприємством "Бережанирайагроліс" 

щодо забезпечення у 2019 році пожежної та техногенної безпеки у лісах(текст 

доповіді додається до протоколу). 

 

Кустов В.М. – доповів про стан пожежної та техногенної безпеки у лісах, 

які підпорядковані ДП «Бережанське лісомисливське господарство» (текст 

доповіді додається до протоколу). 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ Управління ДСНС України у 

Тернопільській області полковника служби цивільного захисту               

Калакури Т.М. взяти до відома; 
 

 

2. ДП “Бережанське лісомисливське господарство” та ДП 
“Бережанирайагроліс” поблизу населених пунктів Бережанської міської 
ради: 
- посилити охорону лісових масивів у місцях загрози виникнення лісової 

пожежі в результаті спалення сухої трави враховуючи аналіз минулих 
років; 

- ліквідувати звалища сміття, побутових і виробничих відходів у лісах, 
лісозахисних смугах; 

- провести очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу тих, 
що прилягають до населених пунктів, у межах просік під повітряними 
лініями електропередач; 

- вводити на період високого та надзвичайно високого класів пожежної 



небезпеки тимчасові обмеження на відвідування населенням лісових 

масивів і в’їзду до них автотранспортних засобів. 

 

3. Бережанському РВ Управління ДСНС України у Тернопільській області:  

організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

Бережанської міської ради, щодо правил поведінки та дотримання вимог 

пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах та порядку дій у разі 

виникнення пожеж. 

 

4.  Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи спільно з 

начальником консультаційного пункту цивільного захисту м. Бережани: 
- відповідним розпорядженням міського голови заборонити спалювання 

сухої трави і залишків рослинності на сільгоспугіддях, вздовж доріг, на 
територіях приватних садиб та очерету на водоймах; 

- провести навчання населення правилам пожежної безпеки у побуті та 
громадських місцях; 

- провести роз’яснювальну роботу з землекористувачами та громадянами 
які випасають свійські тварини, щодо категоричної заборони спалювання 
сухої трави та пожнивних залишків. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

4. Стан протипожежного водопостачання на території Бережанської 

міської ради. 
Калакура Т.М. – поінформував членів комісії про станвуличних пожежних 

гідрантів та стан пожежних водоймищ(текст доповіді додається до протоколу). 

 

Богданець Б.Л. – в.о. директора міського комунального підприємства  

«Добробут» поінформував, що у 2019 році ремонт і встановлення нових 

пожежних гідрантів не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування. 

 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Бережанському МКП «Добробут» та іншим юридичним особам 

(балансоутримувачам джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання)провести детельний аналіз несправних джерел зовнішнього 

водопостачання. Подати на бюджетну комісію заявку щодо виділення коштів з 

міського бюджету  необхідних для здійснення ремонту непрацюючих та 

закупівлю нових гідрантів; 

    Термін:  до 15 серпня 2019 року 

 

2.  Фінансовому управлінню Бережанської міської ради передбачити у 

встановленому порядку відповідні видатки на виконання заходів Програми з 



попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення 

пожежної і техногенної безпеки на обєктах різних форм власності м. Бережани 

на 2016-2020 роки; 

    Термін:  до 15 вересня 2019 року 

 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури здійснити перевірку облаштування належних під’їздів до 

природних водойм для забору води пожежно-рятувальною технікою в цілях 

пожежогасіння; 

    Термін:  до 15 серпня 2019 року 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

5.  Про стан пожежної та техногенної безпеки об’єктів на яких 

розташовані виборчі дільниці. 

Доповідає:  
Калакура Т.М. – поінформував про стан пожежної та техногенної безпеки на 

об’єктах, на яких розташовані міські виборчі дільниці(текст доповіді додається 

до протоколу). 
 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ Управління ДСНС України у 

Тернопільській області полковника служби цивільного захисту          Калакури 

Т.М. взяти до відома; 

 

2. Відділу освіти, молоді і спорту, відділу культури, туризму та релігії 

Бережанської міської ради терміново вжити невідкладних заходів, щодо 

забезпечення належного стану пожежної та техногенної безпеки на об’єктах 

де будуть розташовані виборчі дільниці. 

 

 

 

 

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 


