
 
УКРАЇНА 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

      47500                                   м. Бережани, вул. Банкова 3                                        тел.2-14-37 

 

 

ПРОТОКОЛ №  7 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 30 ” листопада 2017 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 (далі Відділ з питань ЦЗ). 

 
Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні - 6 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошувалися: 

Пєнтак Степан Петрович – директор приватного підприємства «Свір». 

Бушта Василь Степанович – директор ТзОВ «Тростянець Трейдбуд 

Інжиніринг» (не прибув). 

Бернатович Богдан Миронович – приватний підприємець (не прибув). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :  

1. Про затвердження Плану дій органів управління цивільного захисту 

м. Бережани щодо підготовки до пропуску 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. 

2. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для проведення рекультивації сміттєзвалища поблизу 

с. Павлів Кур’янівської сільської ради в рамках виконання міською радою 

договору про спільну діяльність з Кур’янівською сільською радою. 

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

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи. 



3. Про затвердження Плану роботи міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2018 рік. 
Доповідає:  Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи.  

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Плану дій органів управління цивільного 

захисту м. Бережани щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2018 році. 
Доповідав:  Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи, який проінформував міську комісію про те, що 10 листопада 2017 року 

регіональною  комісією з питань техногенно–екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА затверджено План дій органів 

управління цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків, у 2018 році на підставі якого, з метою забезпечення готовності органів 

управління, сил і засобів цивільного захисту до оперативного реагування при 

загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій пов'язаних з паводками, повенями 

та льодоходом, здійснення координації дій міських органів управління 

цивільного захисту щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення 

причин, що спричиняють їх виникненню, та створення умов для успішного 

подолання наслідків надзвичайних ситуацій розроблений План дій органів 

управління цивільного захисту Бережанської міської ради, з підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та паводків у 2018 році ( далі План ).  

Кисельов С.В. запропонував затвердити вищевказаний План. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Голова О.М. - начальник Бережанського міжрайонного 

управління водного господарства, Калакура Т.М. – начальник районного 

відділу управління ДСНС України у Тернопільській області, які запропонували 

міській комісії затвердити План дій органів управління цивільного захисту 

Бережанської міської ради, з підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2018 році. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити План дій органів управління цивільного захисту 

Бережанської міської ради, з підготовки до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2018 році, що додається. 

2. Керівникам служб цивільного захисту, власникам (орендарям) водних 

об’єктів,  що розташовані в межах міста Бережани вжити невідкладних заходів 

щодо запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій на системах 

життєзабезпечення населення в період пропуску льодоходу, повені та паводків. 

4. Районному відділу Управління ДСНС України в Тернопільській області 

спільно з  відділом з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи міської ради, Бережанським міжрайонним 



управлінням водного господарства, метеорологічною станцією м.Бережани 

здійснювати постійний контроль за  гідрологічним і льодовим режимом річок 

під час формування та проходження водопілля. 

5. Зобов’язати в межах чинного законодавства МПП «Люкс» провести  

запобіжні заходи, з метою попередження виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру, забезпечення безаварійного функціонування 

гідротехнічної споруди та нормальний режим роботи русла річки Золота Липа.  

                                         Термін виконання: протягом паводкового періоду 
6. Контроль за виконанням Плану покласти на відділ з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

доручивши йому інформувати управління з питань цивільного захисту 

населення Тернопільської обласної державної адміністрації  

                                 Термін виконання: до 15 лютого 2018 року 
 

 

СЛУХАЛИ 

2. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для проведення рекультивації сміттєзвалища поблизу 
с. Павлів Кур’янівської сільської ради в рамках виконання міською радою 

договору про спільну діяльність з Кур’янівською сільською радою. 

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

довів до відома комісію про те, що з метою запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації щодо вивезення  та збору твердих побутових відходів  з  

території міської ради,  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 

ради за межами населеного пункту до вимог чинного законодавства України 

зокрема проведення рекультивації сміттєзвалища з подальшою паспортизацією.   

 Для забезпечення безперебійного вивезення твердих побутових відходів з 

території Бережанської міської ради  та  для виконання договірних зобов’язань 

згідно укладеного договору необхідно в короткі строки провести рекультивацію 

на всій площі земельної ділянки сміттєзвалища та впорядкувати наявні  тверді 

побутові відходи.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи,  який надав 

комісії роз’яснення щодо створення та використання матеріальних резервів. 

Відповідно до частини третьої статті 98 Кодексу цивільного захисту 

України Постановою Кабінет Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 

затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

Пункт 3 Районними держадміністраціями, органами місцевого 

самоврядування створюються місцевий матеріальний резерв для здійснення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran1242#n1242


заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

Пункт 5. Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів 

здійснюється: 

- регіонального та місцевого - за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

Пункт 12. Матеріальні резерви використовуються виключно для: 

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення 

його життєдіяльності; 

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування 

постраждалого населення; 

забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами 

транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації 

постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого 

ураження. 

Пункт 13. Матеріальні резерви використовуються відповідно до рівня 

надзвичайної ситуації, зокрема: 

- регіональний, місцевий та об’єктовий - для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та об’єктах. 

 

Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу. Відповідно рішення сесії 

міської ради від 05 жовтня 2017 року № 728 «Про затвердження проекту 

договору про спільну діяльність» 15 жовтня 2017 року підписана угода між 

Бережанською міською радою та Кур’янівською сільською радою шодо 

досягнення спільної мети щодо приведення діючого несанкціонованого 

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

ради за межами населеного пункту до вимог чинного законодавства України 

зокрема проведення рекультивації сміттєзвалища з подальшою паспортизацією.   

Пунктом 11 цієї угоди є цитую: «Сторони дійшли згоди про об'єднання 

своїх матеріальних, фінансових, технічних, управлінських та інших ресурсів 

для здійснення спільної діяльності спрямованої на досягнення спільної мети 

щодо приведення діючого несанкціонованого сміттєзвалища в урочищі 

«Бізятин» поблизу с. Павлів Кур’янівської сільської ради за межами населеного 

пункту до вимог чинного законодавства України зокрема проведення 

рекультивації сміттєзвалища». 

Малий С.В. – спеціаліст і категорії з питань цивільного захисту відділу з 

питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами 

та мобілізаційної роботи поінформував членів комісії про те, що на засідання 

комісії запрошувались приватні підприємці, які мають в наявності відповідну 

техніку для виконання робіт з рекультивації земельної ділянки сміттєзвалища. 

проте на засідання комісії з’явився лише керівник ПП «Свір». 

 



Пєнтак Степан Петрович – керівник приватного підприємства «Свір», 

який зазначив, що готовий укласти договір з міською радою та  приступити до 

виконання вище зазначених робіт. 

Крім, того подав пропозицію про те, що земляні роботи з рекультивації 

сміттєзвалища підприємством можуть бути виконані на безкоштовній основі, 

але за рахунок виділення пально-мастильних матеріалів міською радою в  обємі 

500 л. дизпалива. 

 

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

техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  який запропонував 

комісії рішення з данного питання 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з 

вивезенням ТПВ з території Бережанської міської ради, вважати за доцільне 

міському голові укласти договір з ПП «Свір» на виконання робіт з 

рекультивації земельної ділянки сміттєзвалища біля с. Павлів Курянівської 

сільської ради (урочище «Бізятин»). 

2. Юридичному відділу підготувати договір між Бережанською міською 

радою та ПП «Свір» з метою виконання вищенаведених робіт. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи підготувати проект 

розпорядження міського голови щодо виділення паливно-мастильних 

матеріалів з матеріального резерву в кількості 500 літрів дизпалива. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до 

розпорядження передати паливно-мастильні матеріали в кількості 500 літрів 

дизпалива ПП «Свір». 

5. ПП «Свір» надати в міську раду звіт про використання паливно-

мастильних матеріалів (дизельне паливо) в кількості 500 літрів до 15 грудня 

2017 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Плану роботи міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2018 рік. 

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

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи. 

В своїй доповіді він зазначив, що у відповідності до Плану роботи 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при Тернопільській ОДА на 2018 рік затверджений на засіданні 

регіональної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 10 листопада 2017 року відділ з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи 

розробив план роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій на 2018 рік (далі – План), що додається. Також 

звернув увагу на те, що в зв’язку невчасним поданням інформації керівниками 



установ, організацій та об’єктів господарювання щодо виконання рішень 

міської комісії виникають непорозуміння між структурними підрозділами 

міської ради та Тернопільської ОДА. 
 
ВИСТУПИЛИ:  Халупник З О – начальник відділу житлово - 

комунального господарства, містобудування та архітектури, який теж 

запропонував керівникам служб цивільного захисту, міським комунальним 

підприємствам  постійно здійснювати контроль  за виконанням рішень міської 

комісії та надання інформації у відповідні структурні підрозділи міської ради. 

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

техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  який запропонував 

затвердити План роботи міської комісії з ПТЕБ та НС  в цілому.  

Рекомендував, керівникам структурних підрозділів міської ради, 

спеціалізованих служб цивільного захисту, міським комунальним 

підприємствам в 2018 році постійно здійснювати контроль за виконнанням 

рішень комісії та вчасним поданням інформації. 

Відділу з питань  цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи висвітлити План на веб-

сайти міської ради, забезпечити збір, узагальнення інформації, проекту рішень 

комісії з питань, що розгладаються. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити План роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2018 рік. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, спеціалізованих 

служб цивільного захисту, міським комунальним підприємствам в 2018 році 

забезпечити контроль за виконнанням рішень комісії та вчасним поданням 

інформації. 

3. Контроль за виконанням Плану роботи міської комісії з ПТЕБ та НС на 

2018 рік покласти на відділ з питань  цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи. 

 
 
 
Міський голова м.Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                              В.Я.МУЗИЧКА  

 

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  

 
 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ПП «Свір». 

____________ П’єнтак С.П. 

«___»___________ 2017 р. 
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Міський голова м.Бережани 

___________ Музичка В.Я 

«____»___________ 2017 р.  
 

 

АКТ надання послуг 

                                                     № ________ 

від 5 грудня 2017 року 
 

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника міський голова м.Бережани 

Музичка Володимир Ярославович з одного боку, і представник Виконавця директора 

приватного підприємства  ПП «Свір» П’єнтака Степана Петровича  з іншого боку склали цей 

акт про те, що на підставі Договору виконавцем були виконані послуги з використанням 

транспортних засобів при виконанні земельних робіт з рекультивації сміттєзвалища в 

урочищі «Бізятин» поблизу с.Павлів Кур’янівської сільської ради безкоштовно.  

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги): 

№ 

п.п 
Найменування робіт, 

послуг 

Кіл-

сть 

Робота 

м/годин 

Витрата 

пального 

л./на м/год 

Витрачено 

пального  

дизпаливо 

л. 

Послуги спец техніки 

з 30.11. 2017 року      по 05. 12. 2017 року 

1. Бульдозер - 170 1 40 13,3 532 

 
500 л. дизпалива використано з матеріального резерву міської ради  

 

Місце складання: м.Бережани.  

 

 

Від Виконавця                                                  Від Замовника  

 

Директор ПП «Свір» 

Код ЄДРПОУ 35492050 

МФО 

Р/Р 

 

 

____________ П’єнтак С.П. 

 

 Міський голова м.Бережани 

Код ЄДРПОУ____________ 

МФО 

Р/Р 

 

 

___________ Музичка В.Я 

 
 

 


